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Gmina Stare Babice złożyła projekt do konkursu Zdrowa Gmina opisu-
jący działania promujące profilaktykę nowotworową w naszej gminie. 
	
Konkurs	 „Zdrowa	Gmina”	ma	na	 celu	 zwiększenie	 liczby	 osób	 zgłaszają-

cych	 się	 na	 badania	 profilaktyczne	 ukierunkowane	 na	 wczesne	 wykrywanie	
chorób	nowotworowych	 –	 organizowane	przez	Narodowy	 Fundusz	 Zdrowia	
(NFZ)	i	Narodowy	Program	Zwalczania	Chorób	Nowotworowych	(NPZChN).	W	
2010	 r.	 ruszyła	pilotażowa	edycja	Konkursu	na	 terenie	województwa	mazo-
wieckiego.	Zdobyliśmy	wówczas	III	miejsce	i	nagrodę	w	wysokości	25	tys.	zł.	
II	edycja	Konkursu	została	rozszerzona	na	6	województw:	mazowieckie,	łódz-
kie,	lubelskie,	świętokrzyskie,	podkarpackie	i	opolskie.	Docelowo	Konkurs	ma	
objąć	całą	Polskę.
W	Konkursie	„Zdrowa	Gmina”	zostaną	wyłonione	gminy,	które	będą	miały	naj-

większy	wzrost	procentowy	liczby	osób	zgłaszających	się	na	badania	profilaktyczne	
finansowane	przez	NFZ	i	NPZChN	w	okresie	od	1	marca	2011	do	31	sierpnia	2011	r.	
Zadaniem	gmin	biorących	udział	w	konkursie	w	pierwszym	etapie	 jest	prze-
prowadzenie	 działań	 propagujących	 prewencję	 chorób	 nowotworowych,	 a	
zwłaszcza	raka	piersi,	raka	szyjki	macicy	i	raka	jelita	grubego,	w	taki	sposób,	
aby	 zmobilizować	 jak	 największą	 liczbę	 mieszkańców	 do	 wykonania	 badań	
skryningowych.
Spośród	10	laureatów	tytuł	„Zdrowej	Gminy”	otrzymają	trzy	najlepsze,	w	

których	odnotowano	największy	wzrost	procentowy	liczby	osób	zgłaszających	
się	na	badania	profilaktyczne	finansowane	przez	NFZ	i	NPZChN.	Nagrodami	w	
konkursie	są	czeki	o	łącznej	wartości	175	000	PLN:	za	I	miejsce	100	000	PLN,	
za	II	–	50	000	PLN,	za	III	–	25	000	PLN.

Konkurs Zdrowa Gmina

Przypominamy	naszym	Czytelnikom,	że	Gmina	Stare	Babice	zgłosiła	się	do	kon-
kursu	 organizowanego	 przez	 firmę	Nivea.	Mamy	 szansę	 na	wybudowanie	 nowe-
go	placu	 zabaw	dla	 dzieci	w	 Koczargach	 Starych	 przy	Gimnazjum	 lub	w	 Starych	
Babicach	przy	Przedszkolu.	Place	zabaw	zostaną	wybudowane	w	lokalizacjach,	które	
otrzymają	największą	ilość	głosów.	Prosimy,	abyście	Państwo	wchodzili	na	stronę	in-
ternetową:	www.nivea.pl		i	oddawali	tam	swoje	głosy.	Głosować	można	codziennie	
do	31	października	2011	r.	raz	na	24	godziny.	Gorąco	zachęcamy	do	głosowania	in-
ternetowego,	szczególnie	o	to	proszą	dzieci	z	Przedszkola	w	Babicach!

W	 ostatnią	 niedzielę	 września	 tradycyjnie	 upamiętniamy	 Obrońców	 Reduty	
Babice,	Żołnierzy	Kampanii	Wrześniowej,	Armii	Krajowej	i	Ofiary	II	Wojny	Światowej.	
Uroczystość	25	września	rozpocznie	się	o	godz.	9:30	Mszą	Św.	w	kościele	w	Starych	
Babicach.	Następnie	zebrani	przejdą	na	babicki	Cmentarz	Wojenny,	gdzie	przed	po-
mnikiem	zostaną	złożone	wieńce	i	kwiaty.	Uroczystość	będzie	odbywała	się	w	asyście	
Kompanii	Reprezentacyjnej	Wojska	Polskiego.

100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA!

Zapraszamy 
na uroczystość patriotyczną
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Rozwiążmy 
ten węzeł gordyjski!

– Jeszcze kilka lat temu na 
Mazowszu odbywały się konferen-
cje poświęcone stepowieniu tych te-
renów, słyszeliśmy często o zbyt ni-
skiej wilgotności ściółki leśnej, do 
niektórych lasów nawet nie można 
było wchodzić z uwagi na zagroże-
nie pożarowe…
–	To	prawda,	a	teraz	Mazowsze	jest	

jednym	wielkim	grzęzawiskiem,	tymcza-
sem	synoptycy	zakładają	na	jesieni	moż-
liwość	 dalszych	 opadów	 deszczu,	 pro-
blem	będzie	zatem	narastał.

– Skąd Pana zainteresowanie me-
lioracją?
–	 Pracując	w	Urzędzie	Marszałkow-

skim	 nawiązałem	 wiele	 kontaktów		
z	 przedstawicielami	 Wojewódzkiego	
Funduszu	 Ochrony	 Środowiska		
i	Gospodarki	Wodnej,	a	także	z	instytu-
cjami	 odpowiedzialnymi	 za	 melioracje.	
Mam	zatem	wiedzę	dotyczącą	ich	dzia-
łania	i	możliwości.	Tak	się	złożyło,	że	by-
łem	 organizatorem	 kilku	 spotkań	 po-

święconych	melioracji.	Początkowo	roz-
patrywaliśmy	problem	wynikający	z	wód	
powstałych	 po	 wiosennych	 roztopach.	
Na	początku	roku	nikt	nie	przypuszczał,	
że	tamte	problemy	z	biegiem	czasu	zma-
leją	 w	 porównaniu	 z	 kłopotami,	 jakie	
sprawiły	 nam	ulewne	deszcze	padające	
tego	lata.	Doskonale	rozumiem,	co	czu-
ją	 mieszkańcy	 podtopionych	 terenów,		
u	mnie	też	pojawiła	się	woda	w	piwnicy…

– Czemu z wodą jest taki pro-
blem? Wydaje się, że gminy powin-
ny mieć środki na działania w zakre-
sie melioracji...
–	Niestety,	prawda	jest	zupełnie	inna.	

W	gminach	melioracją	zajmują	się	spół-
ki	wodne,	a	ich	działanie	jest	skuteczne	
wówczas,	 gdy	mają	odpowiednie	 środ-
ki	na	przeprowadzenie	niezbędnych	prac	
melioracyjnych.	Środki	finansowe	w	spół-
kach	pochodzą	ze	składek	członkowskich	
rolników,	ponieważ	działają	one	tylko	na	
gruntach	rolniczych.	Niestety	w	naszych	
okolicach	 rolników	 jest	 coraz	mniej,	 za	

to	coraz	więcej	terenów	przekształca	się	
w	działki	budowlane.	Spółki	wodne	nie	
działają	z	reguły	efektywnie	albo	w	ogó-
le	ich	nie	ma.	
Jeśli	 gmina	 chce	 przeznaczyć	 środ-

ki	 finansowe	 na	 działania	 w	 zakresie	
melioracji,	 to	ma	 kłopoty	 z	 Regionalną	
Izbą	 Obrachunkową,	 która	 kwestionuje	
uchwały	podjęte	w	tym	zakresie.	Gminy	
nie	 mają	 obecnie	 instrumentów	 praw-
nych,	 aby	 działać	 w	 zakresie	 meliora-
cji.	Trzeba	zatem	pilnie	stworzyć	rozwią-
zania	 systemowe	w	postaci	 zmian	 pra-
wa,	które	dawałoby	samorządom	realną	
szansę	 zagospodarowania	wód	 opado-
wych,	jak	również	stworzyłoby	po	temu	
odpowiednie	możliwości	finansowe.

– Jednak w gminie Stare Babice 
Spółka Wodna działa efektywnie?
–	Jest	tu	jeszcze	trochę	rolników,	dla	

porównania	w	sąsiedniej	gminie	Izabelin	
nie	ma	już	oficjalnie	ani	jednego	(nie	ma	
tam	też	 spółki	wodnej),	poza	 tym	gmi-
na	 Stare	 Babice	 udziela	 dotacji	 celowej	

Sprawy melioracji Mazowsza są jednym 
z najważniejszych zadań do rozwiązania 
dla przyszłych posłów i polityków!

Waldemar Roszkiewicz – dawniej Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego, a obecnie Wiceburmistrz Ożarowa Mazowieckiego – miesz-
ka w Izabelinie od 15 lat. Zna dobrze specyfikę terenów naszego powiatu 
i ich problemy. Jednym z najważniejszych są podtopienia. Właściwa melio-
racja wymaga szybkich działań i rozwiązań ustawowych, inaczej grozi nam 
powódź – ostrzega Waldemar Roszkiewicz. Warto przeczytać ten artykuł, 
aby zapoznać się ze skalą „mokrego problemu”.

Zagrajmy w kosza
Zapraszamy	wszystkich	chętnych	do	udziału	w	Turnieju	Koszykówki	

Ulicznej	 (streetball),	 który	 organizowany	będzie	 	 na	 boiskach	 Strefy	
Rekreacji	 Dziecięcej	 w	 Borzęcinie	 Dużym.	 Impreza	 odbędzie	 się	 24	
września	o	godz.	12:00.	Grać	będą	drużyny	2-osobowe	i	ewentualnie	
osoby	rezerwowe.	Zapisy	na	tę	imprezę	prowadzone	będą	w	godzi-
nach	8:00	–	15:00	w	Ludowym	Klubie	Sportowym	Naprzód	Zielonki	
ul.	Białej	Góry			tel.	22	722-91-21
Streetball	jest	odmianą	koszykówki,	wywodzącą	się	z	USA,	w	któ-

rą	gra	się	najczęściej	na	asfalcie,	bruku,	kostce	lub	też	na	sali.	W	grze	
tej	nie	 kładzie	 się	nacisku	na	 zasady,	 stosuje	 się	 tylko	 te	 elementar-
ne.	Nikt	tu	nie	liczy	czasu	na	wyprowadzenie	akcji.	Streetball	jest	tak-
że	bardziej	siłowy,	więc	zdarza	się	więcej	fauli,	ale	tylko	te	brutalne	są	
wychwytywane	przez	innych	graczy,	gdyż	do	rzadkości	należy,	by	na	
boisku	był	sędzia.	W	Borzęcinie	preferować	będziemy	jednak	zasady		
„fair-play”.	Mogą	wystąpić	dzieci	wraz	z	rodzicami,	chłopcy	i	dziew-
częta	 razem,	 turniej	 będzie	miał	 charakter	 otwarty.	 Zapraszamy	 do	
sportowej	rywalizacji!
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Spółce	 Wodnej	 (w	 wysokości	 ok.	 150	
tys.	zł	rocznie	–	przyp.	red.)	na	cele	pu-
bliczne	związane	z	gospodarką,	bieżące	
utrzymanie	wód	 i	 zabezpieczenie	 urzą-
dzeń	wodnych.	Takie	działanie	przynosi	
wymierne	efekty	 i	babicka	Spółka	może	
być	tu	przykładem	dla	innych.

– Z doświadczeń babickiej Spółki 
Wodnej korzystają już inne samo-
rządy, jednak działa ona tylko na te-
renie gminy, a problem z wodami 
opadowymi występuje na terenach 
sąsiednich. Jak wiele jest tych zagro-
żeń?
–	Problemów	w	okolicach	jest	bardzo	

dużo.	Na	jednym	ze	spotkań	w	Dyrekcji	
Kampinoskiego	Parku	Narodowego	mó-
wiono,	że	Park	jest	zainteresowany	przy-
jęciem	 większych	 ilości	 wody	 na	 swój	
teren,	 jednak	 nie	ma	 środków	 finanso-
wych	ani	tytułu	prawnego,	by	w	Puszczy	
prowadzić	prace	melioracyjne	pozwala-
jące	 na	 oczyszczenie	 istniejących	 kana-
łów.	Pismo	od	Ministerstwa	Środowiska,	
które	trafiło	do	Dyrekcji	KPN,	zakazywa-
ło	wręcz	 takich	działań	 i	 przyjmowania	
większych	 ilości	 wody	 z	 rejonu	 działa-
nia	 Wojewódzkiego	 Zarządu	 Melioracji	
i	 Urządzeń	Wodnych.	 Być	może	 nawet	
WZMiUW	miałby	 dobrą	 wolę	 do	 prze-
prowadzenia	prac	melioracyjnych	na	te-
renie	Parku	(gdyby	dysponował	większy-
mi	funduszami),	ale	na	tym	obszarze	nie	
ma	 już	prawa	do	działania,	gdyż	może	
wykonywać	prace	tylko	w	obszarach	rol-
niczych.	W	 rezultacie	 może	 jedynie	 re-
montować	 kanały	 do	 granic	 Puszczy.	
Powstaje	 prawny	węzeł	 gordyjski,	 który	
wymaga	legislacyjnego	rozwiązania.
Problemów	 jest	 oczywiście	 więcej.	

Kanał	Ożarowski,	który	poprzez	sieć	po-
łączeń	odbiera	dużą	część	wody	z	babic-
kiej	gminy,	od	dawna	nie	był	w	całości	
remontowany	 i	 jest	 obecnie	 niewydol-
ny.	Prace,	które	przeprowadzono	wcze-
śniej,	objęły	tylko	ok.	8	km	z	17	km	ka-
nału.	Nawet	tegoroczne	działania	obej-
mujące	 konserwację	 kanału	 podejmo-

wane	 są	 zbyt	 późno.	
Przetarg	ogłoszono	do-
piero	 niedawno,	 po-
nieważ	 właśnie	 teraz	
Wojewoda	 przekazał	
środki	Wojewódzkiemu	
Zarządowi	 Melioracji	
i	 Urządzeń	 Wodnych.	
Wcześniej	 nie	 można	
było	ogłosić	przetargu,	
ponieważ	 nie	 istniały	
fundusze	na	wykonanie	
przewidzianych	 prac,	
a	 prawo	 nie	 pozwala	
w	 takim	 przypadku	 na	
wdrożenie	 procedur.	
Świadczy	 to	dobitnie	o	
ogromnej	 rozbieżności	

naszego	prawa	w	stosunku	do	potrzeb.
Niesprawne	 systemy	 melioracyjne	

wokół	 babickiej	 gminy	 stwarzają	 po-
tencjalne	 zagrożenie	 dla	 jej	 terenów.	
Oczyszczone	 wody	 pościekowe	 z	 	 roz-
budowywanej	 oczyszczalni	 ścieków	 w	
Starych	Babicach	(II	klasa	czystości)	mają	
być	 odprowadzane	 do	 kanału	 O-16	 i	
Kanału	Ożarowskiego.	Gdy	 instalacje	 te	
nadal	 będą	 źle	 utrzymywane,	 w	 przy-
szłości	nie	przyjmą	dużych	partii	wody	i	
powstanie	następny	problem,	zwłaszcza	
że	woda	z	tych	kanałów	trafia	do	Utraty,	
która	od	lat	pozostawiona	jest	samej	so-
bie.	A	powinniśmy	wiedzieć,	że	właśnie	
do	 Utraty	 swoje	 ścieki	 odprowadzają:	
Pruszków,	 Brwinów,	 Błonie	 i	 inne	miej-
scowości	położone	w	jej	pobliżu,	łącznie	
z	Sochaczewem.
Utratą	 zarządza	 Regionalny	 Zarząd	

Gospodarki	Wodnej,	który	nie	ma	obec-
nie	 środków	na	 żadne	prace	 dotyczące	
oczyszczenia	 i	 pogłębienia	 koryta	 rzeki.	
Mamy	 tu	 system	 naczyń	 połączonych,	
dodajmy	–	źle	utrzymanych	naczyń	po-
łączonych!	 Choćby	 najlepsza	 gminna	
Spółka	Wodna	temu	nie	zaradzi.

– W jakiej mierze o wydajności 
systemu melioracyjnego decydują 
kwestie techniczne?
–	 Na	 pewno	 w	 dużej	 mierze.	

Istniejąca	melioracja	 projektowana	 była	
tak,	 aby	 przyjąć	 110%	 normy	 opadów	
na	 pola,	 tymczasem	wiele	 terenów	 zo-
stało	 zabudowanych	 i	 utwardzonych,	
w	rezultacie	w	ogóle	nie	przyjmują	one	
wody.	Przyjrzyjmy	się	statystyce	opadów.	
Zazwyczaj	spadało	ok.	500-540	cm	desz-
czu	 na	 m2	 na	 naszym	 terenie	 rocznie.	
Tymczasem	tylko	w	lipcu	i	sierpniu	opady	
osiągnęły	 średnią	 roczną	 –	 spadło	 pra-
wie	500	cm	deszczu	na	m2.	Urządzenia	
melioracyjne	nie	były	w	stanie	przyjąć	tak	
dużych	ilości	wody	i	podtopienia	musia-
ły	wystąpić.
W	 gminie	 Ożarów	 Mazowiecki	 po-

wstało	 kilka	 ogromnych	 firm	 logistycz-
nych.	 Wybudowano	 duże	 hale,	 utwar-

dzono	 tereny.	 W	 pozwoleniu	 wodno-
prawnym	nakazano	budowę	zbiorników	
na	wody	opadowe	–	tylko	że	normy	do-
tyczyły	 lat	 suchych	 i	 powinniśmy	 ureal-
nić	wielkość	zbiorników	retencyjnych	do	
zwiększonej	ilości	opadów.

– Od pewnego czasu mówi się o 
potrzebie budowy zbiornika reten-
cyjnego na terenie lub w pobliżu ba-
bickiej gminy.
–	Jest	to	dobre	rozwiązanie,	tylko	ro-

dzi	się	pytanie	–	skąd	wziąć	środki	na	wy-
kup	gruntów	pod	budowę	zbiornika,	na	
sam	zbiornik,	 jego	 konserwację	 i	 utrzy-
manie.	Działania	te	powinny	być	w	gestii	
Marszałka	Województwa,	ale	nie	dyspo-
nuje	 on	 obecnie	 tak	 dużymi	 środkami,	
gdyż	 funkcjonujemy	 w	 realiach	 kryzy-
su	światowego,	ze	zmniejszonymi	przy-
chodami	do	budżetu	województwa	i	ze	
słynnym	 już	podatkiem	„janosikowym”.	
Samorząd	powiatowy	też	nie	ma	tak	du-
żych	środków.	Należy	się	zatem	zastano-
wić,	czy	z	taką	inwestycją	poradzą	sobie	
samorządy	gminne.	Podobna	koncepcja	
budowy	zbiornika	 retencyjnego	pojawi-
ła	się	na	styku	gmin	Kampinos	i	Teresin.	
Zbiornik	 miał	 powstać	 na	 Utracie	 w	
Zawadach.	Samorządy	nie	miały	 jednak	
środków	 finansowych	 ani	 tytułu	 praw-
nego,	 aby	wykupić	 grunt	 pod	 budowę	
zbiornika.	Prawo	wiąże	często	dobre	po-
mysły.

– Co mogą zrobić mieszkańcy 
gmin, aby odwodnić swoje pose-
sje?
–	 Prawidłowo	 byłoby,	 gdyby	 budo-

wali	 na	 działkach	 zbiorniki	 na	 wodę	
opadową.	Oczywiście	 zdaję	 sobie	 spra-
wę	z	tego,	że	w	większości	przypadków	
jest	 to	 nierealne.	 Ludzie	 zatem	 często	
odwadniają	 posesję	 i	 spuszczają	 wodę	
wprost	na	ulicę,	do	przydrożnego	rowu,	
na	pole	itp.	Woda	płynie	dalej	zgodnie	z	
prawami	 fizyki,	a	 ich	sąsiedzi	 są	dodat-
kowo	zalewani.
W	przyszłości	 trzeba	będzie	 rozwią-

zać	 ten	 problem.	 Gminy	 muszą	 mieć	
możliwości	 racjonalnego	 i	 opartego	 na	
podstawach	 ekonomicznych	 sposobu	
zagospodarowania	wody.	Powiem	rzecz	
niepopularną:	wszyscy	właściciele	nieru-
chomości	w	określonej	okolicy	będą	mu-
sieli	współuczestniczyć	w	kosztach	zago-
spodarowania	 wód	 opadowych	 na	 od-
wodnionym	terenie.	Tak	jak	płacimy	po-
datek	od	nieruchomości,	będziemy	mu-
sieli	płacić	podatek	(lub	składkę)	od	od-
wodnienia.	 Inaczej	problem	 jest	nieroz-
wiązywalny.	Nasi	przedstawiciele	w	par-
lamencie	muszą	o	tym	wiedzieć	i	wpro-
wadzić	odpowiednie	ustawy,	natomiast	
obiecywanie	 rozwiązania	 tego	 proble-
mu,	 bez	 kosztów	 po	 stronie	 właścicieli	
nieruchomości,	jest	demagogią.

Skuteczne działanie w sprawie melioracji wymaga szybkiej zmiany prawa
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IX	Sesja	Rady	Gminy	Stare	Babice	odbyła	się	4	sierpnia	2011	roku.	Uczestniczyło	
w	niej	14	radnych.
W	czasie	obrad	rozpatrzono	projekt	uchwały	w	sprawie	zmian	w	budżecie	gmi-

ny	Stare	Babice	na	rok	2011.	Zmiany	w	planie	wydatków	dotyczyły:	zmniejszenia	
o	kwotę	89.020,00	zł	środków	na	zadanie	„budowa	ciągu	pieszo-jezdnego	od	ul.	
Ogrodniczej	do	ul.	Warszawskiej,	do	przystanku	autobusowego”	(w	związku	m.in.	
z	oszczędnościami	uzyskanymi	z	przetargu);	zwiększenia	o	67.020,00	zł	środków	
na	zadanie	„modernizacja	dachu	w	Zespole	Szkolno-Przedszkolnym	w	Borzęcinie	
Dużym”;	zwiększenia	o	22.000	zł	funduszy	na	zadanie	„zakup	i	montaż	kontene-
rów	przy	boisku	w	Zielonkach”.	Radni	przyjęli	uchwałę	jednogłośnie.
Następnie	rozpatrzyli	projekt	uchwały	w	sprawie	zaciągnięcia	kredytu.	Jak	po-

informował	Wójt	Gminy	Krzysztof	Turek,	w	budżecie	gminy	na	rok	2011	(przyję-
tym	uchwałą	Rady	Gminy)	zakłada	się	pokrycie	deficytu	m.in.	z	kredytów	w	kwo-
cie	4.000.000	zł.	Aby	rozpocząć	procedury,	niezbędne	jest	podjęcie	odpowiedniej	
uchwały.	Podczas	IX	sesji	została	ona	przyjęta	przez	radnych	jednogłośnie.
W	ostatniej	części	sesji	radni	zadecydowali	o	zmianie	uchwały	w	sprawie	miej-

scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 dotyczącego	 działek	 położo-
nych	w	Babicach	Nowych.

kg.

Z Sesji Rady Gminy– W kołach ekspertów mówi się o 
tym, że podtopienia to szeroki pro-
blem dla całego kraju...
–	To	prawda.	Czasem	winna	jest	temu	

niefrasobliwość.	Buduje	się	domy	czy	na-
wet	 całe	 osiedla	 na	 dawnych	 terenach	
zalewowych.	 Niska	 cena	 działek	 powo-
dowała,	 że	 dane	 tereny	 były	 atrakcyjne	
dla	inwestora	–	tylko	nikt	nie	sprawdził,	
dlaczego.	Teraz	wszyscy	mają	problem,	a	
pomocy	oczekuje	się	przeważnie	od	sa-
morządów.
Podtopienia	są	zagrożeniem	dla	całej	

infrastruktury,	nie	należy	 ich	postrzegać	
jedynie	jako	zalania	piwnic.	Wody	mogą	
naruszyć	statykę	budowli,	mogą	podmyć	
drogi	 i	 wiele	 kosztownych	 inwestycji.	
Podtopienia	 wreszcie	 w	 przypadku	 rol-
ników	zabierają	źródło	utrzymania	wie-
lu	 rodzinom.	Na	 terenie	gminy	Ożarów	
Mazowiecki	zalanych	zostało	ponad	100	
ha	pól	uprawnych.	Podtopieniu	uległy	co	
najmniej	3	sołectwa.

– Słyszeliśmy o tym, że Minister 
Rolnictwa dysponuje środkami na 
działania w zakresie melioracji.
–	 W	 ramach	 Programu	 Rozwoju	

Obszarów	 Wiejskich	 Minister	 Marek	
Sawicki	wydzielił	pulę	na	działania	zwią-
zane	 z	 ratowaniem	 gospodarstw	w	 sy-
tuacji	 powodziowej	 i	 na	 wspomaganie	
zadań	z	dziedziny	melioracji.	Liczymy	na	
to,	że	dzięki	tym	środkom	będzie	można	
podjąć	działania	na	Kanale	Ożarowskim.	
Jednak	wcześniej	musimy	przejść	proce-
dury	 formalne	dotyczące	 zgromadzenia	
niezbędnej	dokumentacji	i	wywłaszczeń,	
ponieważ	 nie	 wszyscy	 właściciele	 tere-
nów,	przez	 które	przebiega	 kanał,	 zga-
dzają	się	na	podjęcie	prac.	Mówimy	tu	o	
środkach	w	wysokości	około	20	mln	zł.	
Staramy	się	te	działania	uruchomić	jesz-
cze	w	aktualnej	kadencji	rządu.

– Sprawa melioracji jest pro-
blemem niezwykle złożonym. Jak 
mieszkańcy gminy mogą pomóc w 
jego rozwiązaniu?
–	 Mogą	 Państwo,	 chodząc	 na	 spo-

tkania	 wyborcze	 z	 posłami,	 pytać	 kan-
dydatów	o	 ich	pomysły	w	 tym	 zakresie	
i	dokonać	w	głosowaniu	dobrych	wybo-
rów.	Nowy	Sejm	będzie	musiał	sprostać	
temu	 wyzwaniu.	 Oby	 następni	 posło-
wie	mieli	świadomość	wszystkich	istnie-
jących	 zagrożeń	 i	 podejmowali	 słuszne	
decyzje.	 Sprawa	 jest	poważna,	bowiem	
moim	zdaniem	obecnie	zanim	podejmie	
się	jakąkolwiek	decyzję	o	nowej	inwesty-
cji,	należy	 rozwiązać	sprawy	odwodnie-
nia	 terenu.	Musimy	 się	 dostosować	 do	
zmian	klimatycznych,	 stąd	dokonywane	
przez	mieszkańców	wybory	 będą	miały	
znaczenie	dla	przyszłości	gospodarki	ca-
łego	kraju.

Rozmawiał Marcin Łada

Mija 10 lat od chwili wprowadzenia 
w Polsce pierwszych plastikowych do-
wodów osobistych. Warto sprawdzić ich 
ważność, ponieważ dokumenty te wy-
dano w przypadku osób dorosłych na 
10 lat. Może się zatem okazać, że nie-
które dowody osobiste są już nieważne. 
Przykra sytuacja może nas zaskoczyć w 
banku, na poczcie czy w podróży, np. na 
lotnisku, gdzie również musimy wylegi-
tymować się aktualnym dokumentem.
Pamiętamy	wszyscy	kolejki	związane	z	wy-

mianą	dokumentów	–	dowodów	osobistych	i	
praw	 jazdy.	Niestety	wiele	 osób	 z	 dopełnie-
niem	formalności	czekało	na	ostatnią	chwilę.	
Np.	w	kwietniu	2007	r.	do	wymiany	pozosta-
wało	około	10	mln	książeczkowych	dowodów	
osobistych.	Na	skutek	szeroko	zakrojonej	akcji	
podjętej	przez	Ministra	Spraw	Wewnętrznych	
i	 Administracji,	 do	 końca	 2007	 r.	 wymiany	
książeczkowego	dowodu	osobistego	dokona-
ło	około	8	mln	obywateli.
Obecnie	nie	będzie	już	takiego	spiętrze-

nia,	 ponieważ	 dowody	 wydawano	 sukce-
sywnie	i	są	na	nich	różne	daty	ważności	do-
kumentów.
W	 Urzędzie	 Stanu	 Cywilnego	 gminy	

Stare	Babice	(placówce	odpowiedzialnej	za	
wymianę	dowodów	osobistych)	 kolejek	 na	
razie	nie	ma.	Na	pierwszym	piętrze	w	no-
wym	 budynku	 Urzędu	 Gminy	 (pok.	 nr	 34		
i	35)	można	pobrać	wnioski	dotyczące	wy-
miany	dokumentów.

Wniosek składa się osobiście, rów-
nież nowy dokument należy osobiście 
odebrać. Do wniosku należy dołączyć:
–		dwie	 aktualne,	 wyraźne	 i	 jednakowe	
fotografie	o	wymiarach	35	mm	na	45	

mm,	przedstawiające	osobę	bez	nakry-
cia	głowy,	okularów	z	ciemnymi	szkła-
mi,	w	taki	sposób,	aby	ukazywały	głowę	
w	pozycji	lewego	półprofilu	i	z	widocz-
nym	 lewym	 uchem,	 z	 zachowaniem	
równomiernego	oświetlenia	twarzy;
–		odpis	 skrócony	 aktu	 urodzenia,	 w	
przypadku	osób,	 które	wyrabiają	do-
wód	osobisty	po	raz	pierwszy;
–		odpis	skrócony	aktu	małżeństwa	wraz	
z	 adnotacją	 o	 aktualnie	 używanym	
nazwisku;
–		na	 żądanie	 organu	 poświadczenie	
obywatelstwa	polskiego	 lub	 inny	do-
kument	 potwierdzający	 posiadanie	
polskiego	 obywatelstwa,	 jeżeli	 dane	
zawarte	w	dokumentach	budzą	wąt-
pliwości	co	do	obywatelstwa	osoby;
–		dotychczasowy	 dowód	 osobisty	 lub	
ważny	paszport	polski	(do	wglądu).
Wymiana	 dowodów	 osobistych	 jest	

bezpłatna.
Warto	wiedzieć,	że	obecnie,	na	żądanie	

rodziców,	dowody	osobiste	wyrabia	się	tak-
że	dzieciom.	Ich	ważność	wynosi	wówczas	5	
lat.	Niektóre	młode	mamy	tak	się	interesują	
tym	zagadnieniem,	że	dowiadują	się	o	możli-
wości	wyrobienia	dokumentu	dziecku	nawet	
jeszcze	przed	jego	urodzeniem.	W	tym	przy-
padku	 trzeba	 jednak	 uzbroić	 się	 w	 cierpli-
wość.	Dokumenty	wydaje	się	dzieciom	naro-
dzonym,	potrzebne	jest	bowiem	ich	zdjęcie.
Ustawowo	 wszyscy	 jesteśmy	 zobowią-

zani	do	posiadania	dowodu	osobistego	po	
ukończeniu	18.	roku	życia.	Po	złożeniu	nie-
zbędnych	 dokumentów	 dowody	 osobiste	
wyrabiane	są	w	ciągu	jednego	miesiąca.

Więcej informacji tel: 22 722 90 36.  MŁ.

Sprawdź swój dowód osobisty!
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Policja Powiatowa 
ma już swój sztandar! 

Święto Policji w Starych Babicach

16 lipca w Starych Babicach odbyły się uroczyste 
obchody Święta Policji. Rozpoczęły się one Mszą Św. 
celebrowaną przez ks. Józefa Jachimczuka – kapela-
na Komendy Stołecznej Policji. Następnie zebrani uda-
li się na Rynek, gdzie odbyła się dalsza część uroczy-
stości. Jej głównym punktem było przekazanie Policji 
Powiatowej sztandaru ufundowanego przez samorzą-
dy naszego powiatu. Wręczono również medale: za za-
sługi dla policji, medale za długoletnią służbę i za za-
sługi dla pożarnictwa. Wielu funkcjonariuszy otrzyma-
ło także awanse na wyższe stopnie policyjne.

Warto	 przypomnieć,	 że	 ufundowanie	
sztandaru	 zostało	 poprzedzone	 uchwałą	
Rady	Powiatu	podjętą	19	listopada	2009	r.,	a	
także	porozumieniem	zawartym	20	kwietnia	
2010	 r.	 pomiędzy	 Starostą	 PWZ,	Wójtami	 i	
Burmistrzami	wszystkich	7	gmin	naszego	po-
wiatu	oraz	Komendantem	Stołecznym	Policji.	
Wszystkie	 samorządy,	 podejmując	 odpo-
wiednie	uchwały	na	swoim	terenie,	przeka-

zały	środki	finansowe	potrzebne	do	wykona-
nia	sztandaru.
–	Dzisiejsza	uroczystość	ma	wymiar	po-

dwójny	–	mówił	Starosta	PWZ	Jan	Żychliński,	
Przewodniczący	 Społecznego	 Komitetu	
Fundacji	Sztandaru.	–	Związana	jest	z	92.	rocz-
nicą	 utworzenia	 Policji	 Państwowej	 i	 nada-
niem	 sztandaru	 naszej	 Policji	 Powiatowej.	
Chciałbym	 przypomnieć,	 że	 Powiat	

Warszawski	 Zachodni	 jako	 nowa	 struktura	
nie	ma	długiej	historii,	powstał	11	lat	temu	
po	reformie	samorządowej.	Komendę	Policji	
Powiatowej	powołano	rok	później	–	w	stycz-
niu	2000	r.	Funkcjonariusze	musieli	wówczas	
działać	w	bardzo	trudnych	warunkach	loka-
lowych	 i	 podlegali	 początkowo	 Komendzie	
Policji	 w	 Radomiu.	 Dzięki	 wsparciu	 samo-
rządów	 udało	 się	 wznieść	 nowoczesny	 bu-
dynek	obecnej	Komendy	Policji.	Nie	bez	zna-
czenia	 był	 fakt,	 że	 jednostkę	 podporząd-
kowano	 wówczas	 Komendzie	 Stołecznej.	
Przez	lata	udało	się	poprawić	bazę	material-
ną	policji,	 zmiany	nastąpiły	na	 terenie	 całe-
go	powiatu.	Wybudowano	nowe	komisaria-
ty	w	Łomiankach	i	Kampinosie,	obecnie	bu-
dowany	 jest	komisariat	w	Błoniu,	a	pojawi-
ła	się	także	szansa	na	to,	że	niebawem	będą	
rozwiązane	problemy	lokalowe	tej	służby	w	
Ożarowie	Mazowieckim.	
Dziś	 nasza	 policja	 dysponuje	 nowocze-

snym	 sprzętem	 samochodowym,	 a	 nawet	
motocyklami	 o	 dużej	mocy.	 Nadając	 sztan-
dar,	jako	symbol	uznania	społeczeństwa	dla	
pracy	 policjantów,	 dokonujemy	 symbolicz-
nego	zwieńczenia	procesu	 tworzenia	policji	
w	PWZ.	Życzę	wszystkim	funkcjonariuszom,	
aby	służba	dawała	im	jak	najwięcej	satysfak-
cji	–	powiedział	Starosta	PWZ.
W	uroczystości	oprócz	wielu	 funkcjona-

riuszy	 policji	 i	 przedstawicieli	 władz	 samo-

Starosta PWZ Jan Żychliński przekazuje sztandar nadinspektorowi Kazimie-
rzowi Szwajcowskiemu – I Z-cy Komendanta Głównego Policji

Komendant Powiatowy Policji w Starych Babicach – nadkomisarz Hubert Kowalczewski przekazuje 
Sztandar Policji pocztowi sztandarowemu
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rządowych	gmin	i	powiatu	uczestniczyli	tak-
że	 przedstawiciele	 najwyższych	 władz	 po-
licji	 z	 nadinspektorem	 Adamem	 Mularzem	
–	 Komendantem	 Stołecznym	 Policji	 i	 nad-
inspektorem	 Kazimierzem	 Szwajcowskim	 –	
I	 Zastępcą	 Komendanta	 Głównego	 Policji.	
Przybyli	 również:	 Jacek	 Zalewski	 –	 Dyrektor	
Departamentu	 Analiz	 i	 Nadzoru	 MSWiA,	
Wiceprezydent	 Warszawy	 –	 Włodzimierz	
Paszyński,	 przedstawiciele	 Kampinoskiego	
Parku	Narodowego,	a	także	sądów,	prokura-
tur	i	służb	mundurowych.
Uroczystość	 uświetniły	 poczty	 sztanda-

rowe:	Komendy	Stołecznej	 Policji,	 Komendy	
Rejonowej	 Warszawa	 2	 oraz	 Komend	
Powiatowych	 z:	 Wołomina,	 Legionowa,	
Otwocka	 i	Mińska	Mazowieckiego.	Obecna	
była	również	Reprezentacyjna	Orkiestra	Policji	
oraz	Kompania	Reprezentacyjna	Policji.
Święto	Policji	było	okazją	do	wielu	podzię-

kowań:	dla	funkcjonariuszy	za	dobrą	służbę	
na	 rzecz	 bezpieczeństwa	mieszkańców	 po-
wiatu	i	dla	samorządowców	za	owocną	wie-
loletnią	współpracę.	Wśród	osób	wyróżnio-
nych	Medalami	za	Zasługi	dla	Policji	znaleźli	
się	m.in.:	Prezydent	Pruszkowa	Jan	Starzyński	

(medal	srebrny),	Starosta	PWZ	Jan	Żychliński	
(medal	 srebrny),	 Wójt	 Gminy	 Stare	 Babice	
Krzysztof	 Turek	 (medal	 brązowy)	 i	 Dyrektor	
KPN	Jerzy	Misiak	(medal	brązowy).
Po	 przekazaniu	 sztandaru,	 uroczystości	

tego	 dnia	 zorganizowano	 również	 na	 tere-
nie	 Komendy	 Powiatowej	 Policji	 w	 Starych	
Babicach.	 Zainteresowani	 mogli	 zwiedzić	
budynek	 Komendy	 i	 obejrzeć	 specjalistycz-
ny	 sprzęt	 policyjny.	 Oprócz	 samochodów		
i	motocykli	pokazano	m.in.	roboty	samobież-
ne	do	przemieszczania	ładunków	wybucho-
wych	i	przedmiotów	niebezpiecznych,	a	tak-
że	 ruchomy	 punkt	 dowodzenia	 z	 oddziału	
prewencji	policji	z	Warszawy.

tekst i fot. Marcin Łada

Adam Mularz – Komendant Stołeczny Policji 
i nadinspektor Kazimierz Szwajcowski – I Z-ca 
Komendanta Głównego Policji

Podczas Święta Policji pokazano m.in. robota samobieżnego do przenoszenia ładunków niebez-
piecznych i materiałów wybuchowych

Wójt Krzysztof Turek otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Policji



8 GAZETA BABICKA nr 8 (178)

Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU

Gmina	 jest	 pewnego	 rodzaju	 wspólno-
tą.	 Mówi	 się	 o	 wspólnocie	 samorządowej,	
wspólnocie	sąsiedzkiej.	Mało	kto	jednak	tak	
naprawdę	rozumie,	o	co	chodzi.	A	to	tak	jak	
w	dobrej	 rodzinie.	Gdy	 jeden	pomaga	dru-
giemu,	wtedy	wszystkim	żyje	się	łatwiej.
Od	 pewnego	 czasu	 największym	 pro-

blemem	dla	terenów	gminnych	jest	nadmiar	
wody,	i	to	zarówno	z	powodu	obfitych	opa-
dów	deszczu,	jak	i	wysokiego	poziomu	wód	
podskórnych.	Woda	musi	gdzieś	odpływać,	
tylko	gdzie,	skoro	coraz	więcej	 jest	zabudo-
wań,	utwardzonych	podwórek,	dróg	i	chod-
ników?	Kiedyś	były	tu	pola	i	podmokłe	łąki.	
Starsi	mieszkańcy	pamiętają	jeszcze	te	krajo-
brazy.	Dziś	wszystko	wygląda	inaczej,	nie	było	
problemu	w	latach	suchych,	ale	teraz	klimat	
najwyraźniej	 się	 zmienia	 i	 musimy	 wszyscy	
poradzić	sobie	z	wodnym	problemem.
Dzięki	 Pani	 Danucie	 Kuś,	 która	 zgodzi-

ła	 się	 na	 przeprowadzenie	 rurociągu	 przez	

jej	 nieruchomość,	 będzie	 można	 odwodnić	
dwie	wsie	–	Janów	i	Kwirynów	wraz	z	przy-
ległymi	terenami!	Gmina	zwróciła	się	do	niej		
z	 prośbą	 o	 użyczenie	 terenu	 i	 Pani	 Danuta	
wyraziła	zgodę.	Dzięki	jej	postawie	wiele	ro-
dzin	może	uniknąć	podtopienia.

Zawsze lubię pomagać…

Pani	 Danuta	 odwiedziła	 naszą	 redak-
cję.	 Opowiadała	 nam,	 że	 opady	 deszczu		
w	Janowie	w	tym	roku	były	zupełnie	wyjątko-
we,	takie	ulewy	zdarzały	się	15-20	lat	temu,	
później	 nic	 podobnego	 się	 nie	 powtarzało.		
–	Tego	lata	bardzo	często	padało.	Moi	sąsie-
dzi	narzekali,	od	dłuższego	czasu	ich	tereny	
były	zalewane.	Wyobrażałam	sobie,	co	prze-
żywają,	 widząc	 nadchodzące	 kolejne	 desz-
czowe	chmury.	Jedna	z	sąsiadek	wodę	mia-
ła	nawet	w	mieszkaniu.	Gdy	gmina	zwróci-
ła	się	do	mnie,	nie	zastanawiałam	się	długo.	
Jeśli	mam	taką	możliwość,	zawsze	staram	się	
pomagać	ludziom.	Mimo	że	już	od	pewnego	
czasu	mieszkam	w	Warszawie,	jestem	senty-
mentalnie	związana	z	babicką	gminą.	Tu	jed-
nak	w	Bliznem	nadal	mieszka	moja	rodzina		
–	mówi Danuta Kuś.

Gmina  
nie ma czarodziejskiej różdżki!

–	 Budowa	 skutecznych	 odwodnień	wy-
maga	 przeprowadzenia	 w	 pewnych	 miej-
scach	gminy	rurociągów	zbiorczych,	pełnią-
cych	 ważną	 funkcję	 dla	 całej	 społeczności.	
Instalacje	 te	znajdują	się	pod	ziemią,	nie	są	
widoczne	i	nie	psują	estetyki	nieruchomości.	
Niestety,	 rzadko	 spotykamy	 się	 z	 życzliwym	
podejściem	właścicieli	działek,	przez	które	ta-
kie	 inwestycje	 trzeba	przeprowadzić.	Ludzie	
często	nie	wyrażają	zgody,	blokując	działania	

gminy.	 Tymczasem	wiele	 osób	 oczekuje	 od	
nas	 pomocy	w	 sytuacji	 podtopień.	 Dlatego	
też	składam	Pani	Danucie	Kuś	serdeczne	po-
dziękowanie	 –	mówi Marcin Zając,	 Z-ca	
Wójta	Gminy	Stare	Babice.	–	Dzięki	jej	decy-
zji	możemy	uchronić	 dwie	wsie	 przez	pod-
topieniami.	 Pani	 Danuta	wyraziła	 zgodę	 na	
przeprowadzenie	rurociągu	przez	jej	działkę	
o	dł.	blisko	800	m.	Całą	sprawę	zatwierdzili-
śmy	notarialnie.
Jest	 to	wspaniała	 obywatelska	 postawa	

i	zachęcam	wszystkich	Mieszkańców	Gminy,	
aby	brali	przykład	z	Pani	Danuty	Kuś.	Dziś	nie	
możemy	zamykać	się	na	problemy	innych,	je-
śli	 chcemy	 żyć	w	bezpiecznej,	 ładnej	 i	wol-
nej	 od	podtopień	gminie	 –	musimy	działać	
wspólnie	 dla	 dobra	 tych	 terenów	 –	 działać	
solidarnie.
Rurociąg	 umożliwi	 odbiór	 wód	 opado-

wych	 (deszczówki)	 z	 Janowa	 i	 Kwirynowa.	
Ukształtowanie	 terenu	 pozwoli	 na	 grawita-
cyjny	odpływ	wody	w	kierunku	północnym.

Marcin Łada

Uratowała dwie wsie przed zalaniem!
Dziś wielu ludzi żyje tylko dla siebie, obchodzą ich jedynie sprawy najbliższej rodziny. Dla nich tam za pło-

tem, za pięknym nieraz ogrodzeniem, jest już obcy świat. Tam mieszkają inni. Gdy pojawi się jakiś problem, mó-
wią – to nie nasza sprawa, niech sąsiedzi radzą sobie sami, naszego nie damy. Tak niestety jest bardzo często. My 
jednak namawiamy Państwa, abyście działali zupełnie inaczej. Są ludzie, z których warto brać przykład – wtedy 
świat będzie dużo lepszy.

Środki unijne dla organizacji, przedsiębiorców, mieszkańców, rolników 
Złóż wniosek do Lokalnej Grupy Działania

Znane	 są	 już	 terminy	 naborów	 wnio-
sków	 dotyczących	 dofinansowania	 różno-
rodnych	 przedsięwzięć	 za	 pośrednictwem	
Lokalnej	 Grupy	 Działania	 "Między	 Wisłą	 a	
Kampinosem".

Terminy naborów:
05.09	–	30.09.2011	–	Małe	projekty.
05.09	–	30.09.2011	–	Tworzenie	i	rozwój	

mikroprzedsiębiorstw.
19.09	–	18.10.2011	–	Odnowa	i	rozwój	wsi.

19.09	 –	 18.10.2011	 –	 Różnicowanie		
w	kierunku	działalności	nierolniczej
Warto	zapoznać	się	z	Lokalną	Strategią	

Rozwoju,	 wnioskami	 i	 instrukcjami	 do	
poszczególnych	 działań	 oraz	 Lokalnymi	
Kryteriami	 Wyboru.	 Przypominamy,	 że	
wszelkie	działania	podejmowane	w	ramach	
konkursów	 ogłaszanych	 przez	 LGD	 mu-
szą	być	zgodne	z	celami	Lokalnej	Strategii	
Rozwoju.	 Wszystkie	 dokumenty	 wraz	 w	

ogłoszeniami	o	naborach	pojawią	się	wkrót-
ce	na	naszej	stronie	internetowej	www.lgd-
kampinos.pl.	Dokumenty	znajdują	się	rów-
nież	 na	 stronie	 Urzędu	Marszałkowskiego	
Województwa	Mazowieckiego	oraz	na	stro-
nie	Agencji	Restrukturyzacji	 i	Modernizacji	
Rolnictwa.
Ewentualne	pytania	prosimy	kierować	na	

adres	email:	biuro@lgdkampinos.pl	lub	tele-
fonicznie:	22	794	04	88.	

Dzięki Pani Danucie Kuś Gmina może uratować 
przed podtopieniami dwie miejscowości

Jeśli mieszkańcy gminy będą działać solidarnie, 
możemy skutecznie poradzić sobie z problemem
podtopień – przekonuje Z-ca Wójta Gminy Marcin Zając
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Z GMINY•Z URZĘDU•Z TERENU

W	tegorocznym	spisie	dane	zbierano	wy-
łącznie	za	pomocą	formularza	elektroniczne-
go.	 Równocześnie	 zostały	 przeprowadzone	
badania	pełne	 i	badania	 reprezentacyjne,	na	
dwóch	rodzajach	formularzy	elektronicznych,	
w	badaniu	pełnym	z	krótszą	listą	pytań	i	w	ba-
daniu	reprezentacyjnym	z	dłuższą	listą	pytań.
Badania	 reprezentacyjne	 zostały	 prze-

prowadzone	 u	 osób	 stale	 zamieszkałych	
i	 czasowo	 przebywających	 na	 terytorium	
Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 których	mieszkania	
zostały	wylosowane	do	tego	badania.	Badania	
te	były	przeprowadzane	dwoma	sposobami	–	
do	wyboru	mieszkańca:
1)	za	pomocą	Internetu	jako	samospis	
2)	 lub	 za	 pośrednictwem	 rachmistrza,	

który	miał	za	zadanie	dotrzeć	pod	wskazany	
przez	GUS	adres,	zebrać	informacje	i	przesłać	
drogą	elektroniczną	wypełniony	formularz.
Badania	 pełne	 były	 przeprowadzone	 w	

odniesieniu	do	osób,	których	mieszkania	nie	
zostały	wylosowane	do	badania.	Do	tego	ba-
dania	Urząd	Statystyczny	wykorzystał	dane	z	
Centralnego	Rejestru	PESEL	i	Geodezji.	Była	to	
bardzo	 krótka	ankieta,	w	której	potwierdza-
ło	się	 jedynie	podstawowe	dane	personalne:	
NIP,	PESEL,	miejsce	zamieszkania.	Te	badania	
były	przeprowadzone	tylko	za	pomocą	samo-
spisu.
Pracami	spisowymi	na	terenie	kraju	kiero-

wał	Prezes	Głównego	Urzędu	Statystycznego,	
jako	Generalny	Komisarz	Spisowy.	Na	terenie	
województwa	–	Wojewoda	jako	Wojewódzki	
Komisarz	 Spisowy,	 a	 na	 terenie	 naszej	 gmi-
ny	 pracami	 spisowymi	 kierował	 Wójt	 jako	
Gminny	Komisarz	Spisowy.
Do	przygotowania	i	przeprowadzenia	spi-

su	powszechnego	na	terenie	babickiej	gminy	
Wójt	powołał	Gminne	Biuro	Spisowe,	które-
go	liderem	została	Ewelina	Racka	–	pracownik	

Referatu	 Ewidencji	 Ludności	 Urzędu	 Gminy.	
Do	 jej	 zadań	 należała	 bieżąca	 koordynacja	 i	
współpraca	z	rachmistrzami.
Zgodnie	 z	 wytycznymi	 Prezesa	 GUS-u	

do	 przeprowadzenia	 spisu	 w	 naszej	 gmi-
nie	 zatrudniono	 początkowo	 8	 rachmi-
strzów.	Kandydaci	 zostali	wyłonieni	w	wyni-
ku	 naboru	 zorganizowanego	 przez	 Gminne	
Biuro	 Spisowe,	 przeszkoleni	 przez	 Urząd	
Statystyczny	 i	 zdali	 odpowiedni	 egzamin.	
Byli	 to	 rachmistrzowie:	Agnieszka	Dymińska,	
Kornelia	 Idziak,	 Małgorzata	 Kłudkiewicz,	
Bartłomiej	 Nowak,	 Łukasz	 Pytlakowski,	 Piotr	
Siekierski,	 Przemysław	 Śmietański,	 Adam	
Zasłona.
Spis	 rozpoczął	 się	 1	 kwietnia,	 w	 trakcie	

jego	 przeprowadzania	 okazało	 się,	 że	 licz-
ba	 rachmistrzów	 jest	 niewystarczająca	 i	 po-
wstało	 zagrożenie,	 że	 nie	wszystkie	wyloso-
wane	mieszkania	 i	 zamieszkałe	w	 nich	 oso-
by	zostaną	spisane	w	wyznaczonym	terminie.	
Gminne	Biuro	Spisowe	dokooptowało	nowe	
trzy	osoby	i	po	ich	przeszkoleniu	liczba	rach-
mistrzów	na	terenie	gminy	została	zwiększo-
na	do	11	osób.	Do	grupy	 rachmistrzów	do-
łączyli:	Dominik	Dodek,	Damian	Racki	i	Jakub	
Sękowski.
Dzięki	podjętym	działaniom	w	gminie	w	

całości	 „zrealizowano”	 wytypowane	 i	 przy-
dzielone	do	spisania	w	badaniu	reprezentacyj-
nym	jednostki	mieszkaniowe.
Mieszkańcy	 gminy	 generalnie	 bardzo	

życzliwie	 traktowali	 rachmistrzów,	 chętnie	
poświęcali	swój	czas	i	wyczerpująco	udzielali	
na	potrzeby	spisu	informacji.	Zdarzały	się	jed-
nak	przypadki,	w	których	rachmistrzowie	mieli	
problemy.	Jeden	z	nich	stanowiła	trudność	w	
zastaniu	osób	w	mieszkaniu.	Rachmistrzowie	
podejmowali	wówczas	kilkukrotne	próby	do-
tarcia	 do	 mieszkańców,	 nawet	 wieczorami,	

ale	często	również	i	te	działania	nie	przynosiły	
rezultatów.	Zostawiali	w	drzwiach	karteczki	z	
informacją	i	numerem	telefonu,	aby	się	umó-
wić	na	spotkanie.	Te	działania	nie	zawsze	jed-
nak	były	skuteczne.
Drugim	problemem	była	niechęć	niektó-

rych	osób	do	udzielania	informacji	i	unikanie	
kontaktów	z	rachmistrzami.	Terminy	wizyt	były	
zmieniane	nawet	po	kilka	razy,	a	osoby	powia-
damiane	o	samospisie	deklarowały,	że	z	pew-
nością	z	takiej	możliwości	skorzystają.	Często	
jednak	tego	nie	robiły	i	po	16	czerwca	(kiedy	
minął	termin	samospisu)	rachmistrzowie	mu-
sieli	ponawiać	wizyty.	Takie	traktowanie	rach-
mistrzów	bardzo	utrudniało	im	pracę.
Mimo	 różnych	 sytuacji	 spis	 został	 szczę-

śliwie	zakończony.	Rachmistrzowie	są	również	
zadowoleni	ze	swojej	pracy,	dla	nich	to	z	pew-
nością	nowe	 i	 ciekawe	doświadczenie	życio-
we.	
Z	wynikami	spisu	można	zapoznać	się	na	

stronie	 internetowej	 Urzędu	 Statystycznego	
www.stat.gov.pl

W imieniu Gminnego Komisarza 
Spisowego – Krzysztofa Turka oraz wła-
snym pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim mieszkańcom gminy, którzy 
udzielali rachmistrzom informacji i w ten 
sposób pomagali w sprawnym przepro-
wadzeniu spisu, rachmistrzom – za wło-
żony trud, sumienne i terminowe wy-
konywanie powierzonych zadań oraz 
Ewelinie Rackiej – liderce GBS – za duże 
zaangażowanie w bieżącej współpracy z 
rachmistrzami.

Wiesława Wojtachnio
Z-ca Gminnego 

Komisarza Spisowego

Narodowy Spis Powszechny 2011 
Podsumowanie działań w gminie Stare Babice

30 czerwca zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Był to pierwszy spis powszechny od 
czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Poprzedni spis przeprowadzono w 2002 r. razem ze spisem rolnym.

Środki unijne dla organizacji, przedsiębiorców, mieszkańców, rolników 
Złóż wniosek do Lokalnej Grupy Działania

Wnioskodawcy	mogą	skorzystać	z	pomocy	
biura	 LGD	 przy	 przygotowaniu	 dokumentów	
aplikacyjnych	po	wcześniejszym	umówieniu	się	
z	pracownikiem	biura	stowarzyszenia.
Wnioski	 i	 instrukcje	 do	 ich	 wypełnia-

nia	można	pobrać	ze	strony	Lokalnej	Grupy	
Działania	"Między	Wisłą	a	Kampinosem”.

Paweł Zajc 
p.o Dyrektora Biura Stowarzyszenia

"Między Wisłą a Kampinosem"

Dzięki środkom uzyskanym z Programu Rozwoju Obszarów WIejskich 2007-2013 (Odnowa i Rozwój Wsi) 
rozdysponowanych przez LGD „Między Wisłą a Kampinosem", w Borzęcinie Dużym przy skwerze Chopina 
powstaje największy plac zabaw dla dzieci w naszej gminie
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SPORT

Po	 ulewnych	 deszczach	 i	 wielkiej	 bu-
rzy,	 która	przetoczyła	 się	nad	Zielonkami	w	
przeddzień	imprezy,	teren	stał	się	dość	grzą-
ski.	 Wiele	 ciężkich	 samochodów,	 którymi	
przywieziono	konie,	miało	problemy	w	poru-
szaniu	się	po	łące,	ale	organizatorzy	zadbali	
o	to,	aby	każdy	przy	pomocy	ciągnika	mógł	
sprawnie	wyjechać	na	drogę.
Pogoda	14	sierpnia	dopisała	i	teren	szyb-

ko	wysychał.	Odbyły	się	zatem	wszystkie	kon-
kursy	z	zaplanowanych	na	ten	dzień.	
W	konkursie	Grand	Prix	Zielonki	o	puchar	

Wójta	Gminy	Stare	Babice	zwyciężył	Grzegorz	
Kubiak	z	klubu	Sobieski	Jumping	Team	przed	
swoim	 synem	 Dawidem.	 Jak	 przekonywał	
prowadzący	zawody:	„skoki	przez	przeszko-
dy	to	sport,	w	którym	liczą	się	doświadcze-

nie	 i	 nabyte	 umiejętności,	 więc	 przeważnie	
wygrywają	starsi	zawodnicy”.	Sprawdziło	się	
to	 również	w	 konkursie	 „Potęga	 skoku”,	w	
którym	wystartowało	6	zawodników,	a	zwy-

ciężyli	 zawodnicy	 doświadczeni:	 Grzegorz	
Kubiak	i	Sławomir	Przybysz.
I	 znowu	 rekord	 Zielonek	 został	 pobity.	

Konkurs	 zakończono	 na	 wysokości	 183	 cm	
(181	cm	–	wysokość	przeszkody	w	2010	roku).	
Tegoroczną	wysokość	osiągnęły	nawet	2	ko-
nie.	Zawodnicy	zadecydowali,	że	tego	dnia	(z	
uwagi	na	bardzo	miękkie	podłoże)	nie	będą	
ryzykować	dalszych	skoków.	Obaj	zawodnicy	–	
Grzegorz	Kubiak	i	Mieczysław	Podgórski	–	zo-
stali	zwycięzcami	ex	aequo.	Panowie	podzie-
lili	 się	pucharami	 i	 nagrodą	Prezesa	Zarządu	
Warszawskiego	 Rolno-Spożywczego	 Rynku	
Hurtowego	SA	w	Broniszach.
Dziękujemy	za	pomoc	GPK	„Eko-Babice”,	

które	użyczyło	swojego	sprzętu	do	wyciągania	
samochodów,	jak	i	strażakom	z	OSP	Borzęcin	
Duży,	którzy	pracowicie	osuszali	teren.

MP, MŁ

Nagrody w konkursie „Mieszkam w gminie Stare Babice 
i tu odprowadzam swój podatek dochodowy” ufundowali:	
MPO	(Miejskie	Przedsiębiorstwo	Oczyszczania	w	mieście	stołecznym	
Warszawa	Sp.	z	o.o.),	Państwo	Jolanta	i	Ryszard	Kajakowie	–	właści-
ciele	firmy	Centrum	Body	&	Beauty	s.c.,	KampinoSport	Sp.	z	o.o.

Nagrody na loterię i konkursy gminne ufundowa-
li: „BIOKRAINA”	 z	 Warszawy,	 Pani	 Joanna	 Gwiazdowska	 z	 firmy	
„ORIFLAME”,	Warszawski	Bank	Spółdzielczy.

Zawody konne sponsorowali: Rolno-Spożywczy	 Rynek	
Hurtowy	Bronisze	i	AZS	Politechnika	Warszawska	

Dziękujemy również darczyńcom pięknych plonów eks-
ponowanych podczas Pikniku Rodzinnego.	 Plony	 pochodzi-
ły	z:	Gospodarstwa	Rolnego	Panów	Romana	 i	Krzysztofa	Bieńków		
z	 Nowych	 Babic,	 Gospodarstwa	 Rolnego	 Państwa	 Danuty		
i	 Sławomira	 Skorupskich	 z	 Latchorzewa,	 od	 Państwa	 Agnieszki		
i	 Andrzeja	Wasilewskich	 z	 Koczarg	 Nowych,	 od	 Państwa	 Barbary		
i	Władysława	Majchrzaków	z	Koczarg	Nowych,	od	Państwa	Leokadii	
i	 Jana	Grotów	z	Koczarg	Nowych.	Wóz	konny,	na	którym	została	
wykonana	wystawa	plonów,	udostępnił	Pan	Władysław	Prądzyński	
z	 Zielonek	 Parceli.	 Dekorację	 wozu	 wykonali	 Państwo	 Agnieszka		
i	Andrzej	Wasilewscy	z	Koczarg	Nowych.

Zawody Regionalne 
w Skokach 
przez Przeszkody

Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom

Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody, 
które co roku odbywają się w połowie sierp-
nia w Zielonkach, weszły już na stałe do re-
gionalnego kalendarza imprez sportowych. 
Mają swoją renomę, a udział w nich zawsze 
bierze czołówka polskich zawodników tej 
pięknej dyscypliny sportowej.

Najlepszym zawodnikom puchary i nagrody wręczali: Mirosław Mazuruk – prezes Rynku Hurtowego 
Bronisze, Henryk Kuncewicz – Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Krzysztof Turek.
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WYDARZENIA

Piknik	rozpoczął	się	w	samo	południe	 i	
trwał	do	godz.	18:30.	Przez	cały	czas	trwa-
nia	 imprezy	 do	 stoiska	 z	 pstrągiem	 wiła	
się	 długa	 kolejka	 chętnych	 do	 degustacji.	
Wśród	 osób,	 które	 spróbowały	 wędzone-
go	 pstrąga,	 prowadzono	 ankietę	 dotyczą-
cą	przyzwyczajeń	żywieniowych	i	rozdawa-
no	ulotki	z	przepisami	kulinarnymi.	Wydano	
6	tysięcy	porcji	pysznej	ryby!

Dla	dzieci	przy-
gotowano	 wiele	
konkursów,	 m.in.	
plastyczny	 (z	 na-
malowanych	 prac	
powstała	 pod	 ko-
niec	 imprezy	 duża	
wystawa),	 a	 także	
konkursy	 zręczno-
ściowe,	 w	 których	
najmłodsi	 bawili	
się	 wspólnie	 z	 ro-
dzicami.
Na	 scenie	 od-

bywały	 się	 pokazy	
kulinarne	 prowa-
dzone	 przez	 mi-

strza	 Marcina	 Budynka,	 który	 przyrządzał	
smakowite	 dania	 razem	 z	 Wójtem	 Gminy	
Krzysztofem	Turkiem.	Chętnych	do	degusta-
cji	nie	brakowało.
Nieopodal	 sceny	 zorganizowano	 Kino	

Rybne,	w	którym	wyświetlano	filmy	o	pstrą-
gu.	 Pokazano	 również	 żywe	 ryby,	 przywie-
zione	do	nas	w	dużym	akwarium.	Swój	na-
miot	miał	 także	dietetyk,	 który	udzielał	 fa-

chowych	porad	na	temat	żywienia.	Ostatnim	
punktem	pikniku	 było	 uroczyste	wręczenie	
nagród	na	 scenie	 uczestnikom	przeprowa-
dzonych	 konkursów:	 dzieciom	 i	 całym	 ro-
dzinom.

MP,	MŁ.

To już drugi Piknik Rybny!
Czy rodzi się u nas nowa tradycja?

Darmowa degustacja pstrąga, gry i zabawy dla dzie-
ci, pokazy mistrza kuchni oraz dużo wiedzy na rybne 
tematy – te elementy charakteryzowały Piknik Rybny, 
który odbył się 15 sierpnia na Polanie Dwóch Stawów 
w Zielonkach. Impreza została zorganizowana przez 
Gminę dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków 
unijnych w wysokości 107.317,00 zł (ze środków UE – 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sek-
tora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013”).
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Dla	celów	Pikniku	Rodzinnego	na	 łące	po-
wstało	małe	miasteczko	utworzone	z	różnorod-
nych	 kramików.	 Niespodziewanie	 pojawiła	 się	
alejka	producentów	polskiej,	ekologicznej	żyw-
ności,	pamiątek	 i	 roślin	ozdobnych.	Były:	mio-
dy,	konfitury,	wędliny	i	mieszanki	zbożowe.	Na	
stoisku	„Zdrowej	Gminy”	udzielano	porad,	za-
chęcając	do	badań	profilaktycznych.	Był	punkt	
pieczenia	ziemniaków	i	jak	zwykle	nie	brakowa-
ło	chętnych	do	ich	próbowania.

Dla	 dzieci	 przygotowano	 dmuchane	 zjeż-
dżalnie,	batuty.	Była	wystawa	motocykli,	prze-
jażdżki	 quadami,	 a	 dla	 maluchów	 zabawa	 w	
basenie	 pełnym	 piłeczek.	 Na	 niedużej	 scenie	
wystąpiły	2	rodzime	zespoły	artystyczne:	„Sami	

Swoi”	 z	 Borzęcina	 i	 „Babiczanie”.	 Specjalną	
atrakcją	był	występ	włoskiego	ludowego	zespo-
łu	z	miejscowości	Madonna	del	Piano	(Madonna	
z	Równiny).	Goście	w	pięknych	ludowych	stro-
jach	zatańczyli	na	murawie.	Rytmiczna	i	melo-
dyjna	 ludowa	muzyka	 włoska	 była	 miłym	 ak-
centem	imprezy,	a	występ	bardzo	podobał	się	
zgromadzonej	publiczności.

Występowali	 też	 artyści	 zawodowi:	 DJ	
Insaneman;	DJ	Łukasz	Zatorski	 (znany	w	świe-
cie	 muzycznym	 mieszkaniec	 naszej	 gminy).	
Gwiazdami	 wieczoru	 byli:	 Serge	 Bourbom	 i	
Miss	Marvik.	Tego	dnia	królowała	muzyka	klu-
bowa,	która	była	nową	propozycją	organizato-
rów	dla	mieszkańców	naszej	gminy.

15 sierpnia – podczas „Pikniku 
Rodzinnego” w Zielonkach – rozloso-
wano nagrody dla uczestników kon-
kursu „Mieszkam w gminie Stare 
Babice i tu odprowadzam swój poda-
tek dochodowy”.
Nagrody	wylosowali:	Michał	Żych	(I	na-

groda)	–	otrzymał	notebook	TOSHIBA,	które-
go	fundatorem	jest	Miejskie	Przedsiębiorstwo	
Oczyszczania	w	m.	st.	Warszawa	Sp.	z	o.o.,	
Joanna	 Michalska	 (II	 nagroda)	 –	 otrzyma-
ła	 nagrodę	 w	 postaci	 karnetu	 na	 usługi	

w	 Centrum	 Body	 &	 Beauty	 w	 Zielonkach,	
Adam	 Rutkowski	 (III	 nagroda)	 –	 otrzymał	
nagrodę	w	postaci	karnetu	do	groty	solnej	
w	KampinoSport.
Konkurs	 trwa	 nadal.	 Czekamy	 na	 no-

wych	mieszkańców.
Przypominamy,	że	celem	konkursu	 jest	

zachęcenie	osób	niezameldowanych	na	po-
byt	stały,	a	mieszkających	na	terenie	gminy	
Stare	Babice,	do	zameldowania	się	zgodnie	
z	 faktycznym	 miejscem	 zamieszkania,	 jak	
również	 zachęcenie	osób,	 które	nie	mogą	

dokonać	 meldunku,	 do	 złożenia	 oświad-
czenia,	że	mieszkają	na	terenie	gminy	Stare	
Babice,	 poprzez	 wypełnienie	 formularza	
NIP-3	 (przez	 osoby	 fizyczne	nieprowadzą-
ce	 działalności	 gospodarczej)	 lub	 EDG-1	
(przez	 osoby	 prowadzące	 działalność	 go-
spodarczą).
Każda	osoba	rozliczająca	się	w	Urzędzie	

Skarbowym	 odprowadza	 od	 uzyskanych	
przez	siebie	dochodów	podatek	dochodo-
wy,	który	w	dużej	części	przekazywany	jest	
do	 gminy	 właściwej	 ze	 względu	 na	miej-

Piknik Rodzinny 
i Dzień Pieczonego 
Ziemniaka

Mieszkam w gminie Stare Babice
i tu odprowadzam swój podatek dochodowy

15 sierpnia obok Pikniku Rybnego odbył się jeszcze 
Piknik Rodzinny. Obie imprezy oddzielone od siebie 
były płotkiem i każda miała odrębny charakter.

Podczas Pikniku Rodzinnego zaprezentowano plony z babickiej gminy. Niestety wóz został szybko pozbawiony 
wszystkich warzyw i owoców. Nikt nikogo nie pytał o pozwolenie. W rezultacie w połowie imprezy wszystkie 
plony zniknęły. Oj nieładnie proszę Państwa…
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Na terenie gminy Stare Babice 
od 2008 roku działa grupa pasjona-
tów ASG (air soft gun), historii i mi-
litariów „ARES ASG”. Założycielami 
grupy są bracia Paweł i Arkadiusz 
Gąsińscy z Wojcieszyna. Wraz z roz-
wojem i coraz większą popularyzacją 
ASG w Polsce grupa cały czas się roz-
rasta. W obecnej chwili jej trzon two-
rzy ok. 15 osób i około 100 sympa-
tyków w wieku od 15 do 50 lat. W 
skład grupy wchodzi sporo kobiet.

ASG	jest	to	sport	wykorzystujący	wier-
ne	repliki	broni	palnej	zbudowane	w	skali	
1:1,	które	strzelają	plastikową	amunicją	o	
średnicy	6	mm.	Dostępne	akcesoria	takie	
jak	maski,	kamizelki	czy	umundurowanie	
tworzą	niezapomniany	klimat.	Jest	to	ide-
alna	alternatywa	dla	drogiego	 i	przez	 to	
nieosiągalnego	dla	wielu	osób	paintballu.
Zabawę	w	ASG	można	zacząć	już	od	kil-

kunastu	złotych,	dzięki	czemu	sport	ten	jest	
dostępny	dla	 coraz	większego	kręgu	osób.	
Gra	często	toczy	się	według	wcześniej	usta-
lonego	scenariusza,	co	powoduje	dreszczyk	
emocji.	Członkowie	grupy	na	swoim	wypo-
sażeniu	posiadają	przeważnie	repliki	karabi-
nów	Kałasznikowa	Ak	47,74,	SWD,	ale	też	
MP	5,	G	3,	pistolety	Glock.	Mundury	i	opo-

rządzenie	 pochodzą	 głównie	
z	 demobilu	 wojskowego.	 Poza	
typowymi	 rozgrywkami	 ASG,	
członkowie	grupy	biorą	udział	w	
profesjonalnych	szkoleniach	woj-
skowych,	 np.	 z	 taktyki,	 szkole-
niach	wysokościowych	czy	para-
medycznych.	 Przy	 współpracy	 z	
innymi	grupami	z	Mazowsza	or-
ganizowane	są	tzw.	Milsimy	(sy-
mulacje	militarne)	mające	na	celu	
odtworzenie	 rzeczywistych	dzia-
łań	wojskowych.
Jedno	 jest	pewne:	dla	 jed-

nych	jest	to	zabawa	i	miło	spędzony	czas,	
a	dla	innych	pasja	i	filozofia	życia.	Air	soft	
kładzie	nacisk	na	 takie	hasła,	 jak:	honor,	
tradycja,	 szacunek	 dla	 przeciwnika	 oraz	
samodoskonalenie.	
W	 dniach	 24-25	 czerwca	 2011	

roku	gra	 tego	 typu	odbyła	 się	 na	 terenie	
Wojcieszyna.	 Grupa	 Ares	 była	 jej	 orga-
nizatorem.	 Dzięki	 uprzejmości	 Jednostki	
Wojskowej	 w	 Borzęcinie	 Dużym	 mogli-
śmy	 skorzystać	 z	 wojskowej	 ciężarówki,	
która	w	pierwszym	dniu	o	19.30	przewio-
zła	uczestników	do	miejscowości	 Palmiry.	
A	 stąd	 już	 oczywiście	 po	 całonocnym	
marszu	 o	 własnych	 siłach	 wróciliśmy	 do	
Wojcieszyna.	Dodatkową	atrakcję	 zapew-
niła	uczestnikom	gry	pogoda.	Ulewa,	jaka	
spotkała	 nas	 po	 drodze,	 dała	 się	wszyst-
kim	 we	 znaki.	 Następnego	 dnia	 ponow-
ny	wypad	z	Wojcieszyna	wojskową	cięża-
rówką.	 Tym	 razem	 trafiliśmy	 do	 miejsco-
wości	Buda	Zaborowska	i	tu	nastąpiło	roz-
poczęcie	symulacji	z	ponownym	przemar-
szem	 do	 Wojcieszyna.	 W	 dwudniowych	
manewrach	 zorganizowanych	 na	 terenie	
Wojcieszyna	 wzięło	 udział	 30	 osób.	 Gra	
została	 zakończona	wspólnym	ogniskiem	
i	wojskową	grochówką.
Wszystkich	chętnych,	którzy	interesują	

się	militariami,	 zapraszamy	do	 spotkania	
z	grupą	ASGKampinos	za	po-
średnictwem	strony	 interneto-
wej	asgkampinos.pl.
Pragniemy	 złożyć	 serdecz-

ne	 podziękowania	 dla	 do-
wódcy	Jednostki	Wojskowej	w	
Borzęcinie	Dużym	ppłk.	Macieja	
Majkowskiego,	 który	 zapew-
nił	 nam	 transport,	 oraz	 rad-
nego	miejscowości	Wojcieszyn	
–	 Sławomira	 Sumki,	 który	 za-
opiekował	się	stroną	logistycz-
ną	przedsięwzięcia.

ARES

Pasjonaci militariów 
z Wojcieszyna

sce	 zamieszkania.	 Złożenie	 w/w	 formula-
rzy	 spowoduje,	 że	 część	 podatku	 trafi	 do	
babickiej	 gminy	 i	 dzięki	 temu	 dodatkowe	
środki	gmina	będzie	mogła	przeznaczyć	na	
realizację	ważnych	dla	jej	mieszkańców	za-
dań	i	inwestycji.
W	 konkursie	 mogą	 uczestniczyć	 oso-

by,	 które	mieszkają	w	naszej	 gminie	 i	 od	1	
marca	 2011	 r.	 dokonały	 zameldowania	 na	
pobyt	 stały	 lub	 złożyły	 formularz	 NIP-3	 w	
Urzędzie	 Skarbowym	Warszawa	 Bielany,	 ul.	
Skalbmierska	 5,	 oświadczając,	 że	mieszkają	
na	terenie	gminy	Stare	Babice.	Dodatkowym	
warunkiem	 przystąpienia	 do	 konkursu	 jest	
złożenie	wypełnionego	formularza	dostępne-
go	w	Urzędzie	Gminy	oraz	na	stronie	interne-
towej	www.stare-babice.waw.pl,	po	uprzed-
nim	zapoznaniu	się	z	jego	regulaminem.

Podczas Pikniku Rodzinnego zaprezentowano plony z babickiej gminy. Niestety wóz został szybko pozbawiony 
wszystkich warzyw i owoców. Nikt nikogo nie pytał o pozwolenie. W rezultacie w połowie imprezy wszystkie 
plony zniknęły. Oj nieładnie proszę Państwa…
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– Czy Pana dzieciństwo wpłynęło 
na marzenia i życiowe plany?
–	Wychowałem	się	w	małym	miasteczku	

na	Mazurach,	gdzie	nie	było	dużo	atrakcji.	
Nie	miałem	żadnego	bodźca,	który	mógł-
by	mnie	zmotywować	–	z	wyjątkiem	litera-
tury	 podróżniczej.	 Książki	 Jacka	 Londona,	
Roberta	L.	Stevensona	i	całej	plejady	pisa-
rzy	podróżniczych	to	pierwsze	spotkanie	z	
nieznanym	 światem	 i	 przede	wszystkim	 z	
przygodą.	Pamiętam,	że	od	ojca	chrzestne-
go	dostałem	na	urodziny	globus,	nauczy-
łem	się	go	na	pamięć.	Myślałem	o	krajach,	
których	nazwy	brzmiały	tajemniczo	i	przy-
ciągająco:	Timbuktu,	Wyspy	Komandorskie,	
Cieśnina	Beringa,	 Indochiny.	Kiedy	 już	 za-
cząłem	podróżować,	wiedziałem,	 że	 chcę	
odwiedzić	te	miejsca.

– Kiedy zaczął Pan realizować ma-
rzenia?
–	Przez	wiele	 lat	nie	wypuszczano	mnie	

z	Polski,	wyjechałem	w	1971	roku,	rok	póź-
niej	zamieszkałem	we	Włoszech,	co	dało	mi	
liczne	możliwości.	Byłem	panem	sytuacji,	nie	
musiałem	prosić	o	każdorazowy	wyjazd	i	wła-
śnie	wtedy	 zaczęły	 się	 profesjonalne	 podró-
że:	Afryka,	 Indochiny,	 Ameryka	 Południowa.	
Część	z	tych	podróży	wiązała	się	z	ciężką	pracą	
w	kopalniach.	Pracowałem	w	Ghanie	i	Sierra	
Leone.	W	Ghanie	praca	była	niebezpieczna	ze	
względu	na	dużą	liczbę	wypadków,	w	Sierra	
Leone	było	znacznie	gorzej.	Dla	osób	pracują-
cych	przy	ochronie	kopalni	diamentów	istniał	
absolutny	zakaz	strzelania	–	to	zupełnie	po-
zbawiało	poczucia	bezpieczeństwa.

– Która z Pana podróży stanowiła 
największe wyzwanie?
–	Moja	wizytówka	to	samotne	przepły-

nięcie	Oceanu	Atlantyckiego	na	małej	sza-
lupie	ratunkowej	z	Dakaru	do	Georgetown	
w	Guanie	w	44	dni	bez	radia	 i	sekstansu.	
Sam	 projekt	 był	 bardzo	 odważny,	 a	 jego	
ukończenie	kosztowało	mnie	dużo	wysiłku,	
stresu	 i	 strachu.	W	czasie	 sztormu	modli-
łem	 się	wielokrotnie.	 To	 zostawia	 ogrom-
ny	 ślad	 w	 duszy,	 wzbogaca,	 czyni	 silniej-
szym,	 odważniejszym,	 bardziej	 przezor-
nym.	Pomaga	nie	tylko	w	krytycznych	sytu-
acjach,	lecz	także	w	życiu	codziennym.

– Co powoduje największy strach?
–	Trudno	 to	określić,	biorąc	pod	uwa-

gę	 liczbę	 sytuacji	 ryzykownych	 w	 moim	

życiu.	 Człowiek	 często	 odczuwa	 strach.	
Szczególnie	w	nieznanym	środowisku.

– Czy strach może być pozytywny?
–	 Tak,	 strach	 może	 pomagać.	 Kiedy	

człowiek	się	boi,	zatrzymuje	się	i	stara	unik-
nąć	 niebezpieczeństwa.	 Jeśli	 potrafi	 opa-
nować	strach,	myśleć	w	chłodny	sposób	 i	
odpowiednio	zareagować,	 to	uniknie	nie-
pożądanego	zdarzenia.	

– Człowieka stać na wiele więcej, 
niż może sobie wyobrazić. Ile człowiek 
może przetrwać?
–	Człowiek	może	przetrwać	dużo	dłu-

żej,	 niżby	 się	mogło	wydawać.	 Pamiętam	
przypadek	 rybaka	 polinezyjskiego,	 który	
dryfował	na	łodzi	przez	155	dni.	Uwięziony	
w	 niedostępnym	 wąwozie	 amerykański	
marine	 Karl	 Bell	 zniósł	 40	 dni	 bez	 jedze-
nia.	W	1972	r.	ofiary	katastrofy	lotniczej	w	
Andach	przeżyły	70	dni,	żywiąc	się	mięsem	
zmarłych	 towarzyszy.	 Adm.	 Richard	 Byrd	
pozostał	przez	kilka	miesięcy	sam	i	na	do-
datek	 schorowany	 na	 Antarktydzie.	 Pilot	
Dieter	Dengler	po	ucieczce	z	obozu	jeniec-
kiego	w	Laosie	przetrwał	23	dni	w	dżungli.	
Wszyscy	oni	wyszli	z	opresji,	bo	nie	stracili	
nadziei	i	nie	zrezygnowali	z	walki.	

– Na pewno podczas podróży był 
Pan świadkiem szokujących lokalnych 
tradycji?
–	 W	 Wietnamie	 plemię	 Jarai	 ugości-

ło	mnie	pieczonymi	myszami,	Huaorani	w	

Ekwadorze	 –	mózgiem	małpy,	 a	 czukocki	
pastuch	reniferów	chciał	ofiarować	zacne-
mu	przybyszowi	na	noc	swoją	żonę.

– Najbardziej dramatyczne wyda-
rzenie w Pańskim życiu to…?
–	 Negatywne	 wspomnienia	 zwykle	

uchodzą	w	niepamięć.	Ale	bardzo	 trudne	
chwile	przeżywałem	na	Syberii,	gdzie	kon-
wój	 reniferowy	 znalazł	 się	w	wodzie	przy	
50-stopniowym	mrozie.

– ...a najpiękniejsze?
–	To	chyba	dopłynięcie	na	małej	szalupie	

do	drugiego	brzegu	Oceanu	Atlantyckiego	
pomimo	 sztormu,	 który	 mógł	 mnie	 po-
chłonąć.

– Zaskakuje coś Pana jeszcze? Co 
ostatnio zaparło Panu dech?
–	Widziałem	dużo	w	moim	życiu	i	właści-

wie	nic	nie	powinno	mnie	już	wzruszyć	i	za-
dziwić.	Ale	nie	mogę	na	to	pozwolić,	bo	je-
śli	zabraknie	ciekawości	i	pasji,	trudno	będzie	
myśleć	 o	 podziwianiu	 świata.	 Zaskoczenie	
odgrywa	 istotną	 rolę	 w	 podróży.	 Bez	 tego	
wojażowanie	 traci	 urok.	 Nie	 doświadcza-
ją	 zaskoczenia	 klienci	 biur	 podróży,	 którym	
zapewnia	 się	 program	 przygotowany	 we	
wszystkich	 szczegółach.	Co	 roku	bywam	w	
lesie	deszczowym	i	za	każdym	razem	robi	on	
na	mnie	niezwykłe	wrażenie.	Jest	zbyt	wiel-
ki,	by	zmieścił	się	w	wyobraźni.	Podziwiany	z	
lotu	ptaka	jest	fascynujący,	jednak	oglądany	
od	środka	wydaje	się	ciemny	i	atakuje	rojem	

Urodzony pod globusem
Wywiad z jednym z najbardziej aktywnych podróżników naszych 
czasów, łowcą przygód, eksploratorem, dziennikarzem Jackiem 
Pałkiewiczem – członkiem rzeczywistym Królewskiego Towarzystwa 
Geograficznego w Londynie.
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insektów	i	niegościnnym	klimatem.	Ale	chy-
ba	w	tym	tkwi	jego	magnes.

– Jaka jest różnica między podróżą 
a współczesną turystyką?
	 –	 Przemysł	 turystyczny	 dostosowu-

je	 się	 do	 oczekiwań	 i	wymogów	 klientów.	
Prowadzi	się	ludzi	za	rękę,	tylko	w	te	miej-
sca,	które	chce	się	im	pokazać.	Agencje	tury-
styczne	 stwarzają	 pseudokopię	 Zimbabwe,	
człowiek	przyjeżdża	do	 tego	 kraju,	 ale	nie	
ma	żadnego	kontaktu	ze	społeczeństwem,	
z	 prawdziwymi	 ludźmi,	 wszystko	 jest	 wy-
reżyserowane,	 zgodne	 z	 konspektem	 tury-
stycznym.	 Turystyka	 uległa	 „spłaszczeniu”,	
wyprawy	stały	się	produktem,	a	prawdziwe-
go	kraju	i	jego	mieszkańców	nie	sposób	na	
takim	 wyjeździe	 zobaczyć.	 Turysta	 nie	 ma	
prawdziwej	 wiedzy	 o	 państwie,	 które	 od-
wiedził,	i	w	ten	sposób	zaczyna	postrzegać	
świat.	 Kiedy	 klienci	 biura	wracają	do	 swo-
ich	 domów,	 mają	 poczucie	 satysfakcji,	 bo	
wszystko	zostało	dostosowane	do	ich	gustu	
i	oczekiwań,	a	to	się	zawsze	podoba.

– Może Pan rozszerzyć swą myśl: 
„Im dalej od metropolii, tym gościn-
niejsze żyją ludy”?
–	Wśród	mieszkańców	 świata	 zreduko-

wanego	do	egzystencjalnego	minimum	bez-
interesowne	okazywanie	gościnności	jest	bar-
dziej	namacalne	niż	w	cywilizacji	zachodniej,	
gdzie	zestresowany,	uległy	molochowi	boga-
pieniądza	człowiek	XXI	wieku	nie	nadąża	już	
za	tempem	rozwoju	technologii	i	cywilizacji.	

Agresywny	marketing	i	absurdalnie	wybuja-
ła	 konsumpcja	 doprowadziły	 do	 egoizmu,	
znieczulicy	społecznej	i	braku	życzliwości.

– Nasze Stowarzyszenie, które Pan 
zaszczycił swoim członkostwem, nosi 
nazwę Kuźnia Przyjaźni. Jaka jest rola 
przyjaźni w pańskim życiu?
–	W	świecie	konsumpcji	i	egoizmu	przy-

jaźnie	są	coraz	mniej	widoczne.	Bardzo	ce-
nię	 tę	szlachetną	cnotę,	dzielenie	 i	okazy-
wanie	zaufania,	życzliwości	i	wierności.

– W styczniu tego roku został Pan 
mianowany „Ambasadorem Mazur” w 
ramach kampanii „Mazury Cud Natury”. 
Proszę opowiedzieć Czytelnikom 
„Gazety Babickiej” o tej kampanii. 
–	 Przyjąłem	 zaproszenie,	 bo	 znajduję	

przyjemność	w	wyzwaniach	i	realizacji	am-
bitnych	 celów.	 Zaangażowałem	 się	 z	 za-
pałem	w	tę	kampanię,	ponieważ	widzę	w	
niej	 duże	 możliwości	 tworzenia	 atrakcyj-
nego	wizerunku	 i	popularyzacji	Polski.	Do	
zadań	 „Ambasadora	 Mazur”	 należy	 lob-
bing	 na	 rzecz	 polskiego	 finalisty	 konkur-
su	 „7	 Nowych	 Cudów	 Natury”.	 Mazury	
są	 jedynym	 polskim	 kandydatem	w	 świa-
towym	 plebiscycie	 szwajcarskiej	 fundacji	
New7Wonders	na	nowych	 siedem	cudów	
natury.	 Takiej	 wyjątkowej	 możliwości	 po-
szerzenia	wizerunku	i	zwiększenia	popular-
ności	Polski	nie	mamy	prawa	zaprzepaścić.	
Mazury	są	jedynym	regionem	Polski,	który	
znalazł	się	w	gronie	28	finalistów	plebiscy-

tu,	wybranych	przez	 internautów	spośród	
261	kandydatur	z	całego	świata.	Wśród	fi-
nalistów	 konkursu	 –	 obok	 malowniczego	
polskiego	 pojezierza	 –	 znalazły	 się	 m.in.	
Wyspy	Galapagos,	Amazonka,	Wielka	Rafa	
Koralowa	czy	Kanion	Kolorado.
Prezydent	 Bronisław	 Komorowski	

wsparł	 mocno	 tę	 kampanię.	Mamy	 szan-
sę	wygrać	konkurs	i	znaleźć	się	wśród	tych	
nowych	 siedmiu	 najwspanialszych	 miejsc	
świata.	 Rozstrzygnięcie	 plebiscytu	 nastąpi	
11	listopada	tego	roku,	głosy	można	odda-
wać,	wysyłając	sms	(o	treści	Mazury	na	nu-
mer	7155),	lub	przez	internet	(www.mazu-
rycudnatury.org).

Informacja pochodzi 
z wywiadów, przeprowadzonych 

z P. Jackiem Pałkiewiczem 
przez: Justynę Kopińską dla czasopi-

sma ESSENCE (www.essence-magazyn.pl),
Ludmiłę Miłowanową dla Gazety 

Babickiej i z portalu Wirtualna Polska 

Jacek Pałkiewicz, ur. w 1942 r. W 1975 r. przepłynął samotnie Atlantyk 
na 5-metrowej łodzi ratunkowej. Kierował wieloma wyprawami między-
narodowymi pod wszystkimi szerokościami geograficznymi świata w po-
szukiwaniu osobliwości ginących cywilizacji, niezwykłych zjawisk i ludzi. 
Poznał największe dżungle i pustynie naszej planety. W 1996 r. patrono-
wana przez rząd peruwiański naukowa wyprawa Pałkiewicza zlokalizo-
wała źródło Amazonki. Za to odkrycie Pałkiewicz otrzymał odznaczenie 
Kawalera Orderu Zasługi Republiki Włoskiej.

Zarabiał na życie jako oficer na statkach bandery panamskiej, pracował 
w kopalni złota w Ghanie i diamentów w Sierra Leone, pływał jako kapi-
tan na wielkich jachtach. Zaliczany do weteranów pustyni i dżungli pre-
kursor survivalu w Europie, uczy elitarne jednostki specjalne strategii prze-
trwania w odmiennych strefach klimatycznych.

Od 1971 r. mieszka we Włoszech, ale często bywa w Polsce. Przez kil-
kanaście lat związany był z dziennikiem „Corriere della Sera”, publiku-
je swoje reportaże na łamach poczytnych czasopism europejskich. Autor 
kilkunastu książek i filmów dokumentalnych. W 1998 r. otrzymał głów-
ną nagrodę „Bursztynowy Motyl” za najlepszą książkę podróżniczą roku 
– „Terra incognita”. W ostatnich latach ukazały się inne książki: „Pasja 
życia”, „El Dorado”, „Jak żyć bezpiecznie w dżungli miasta”, „Angkor”, 
„Syberia”, „Sztuka podróżowania” oraz album fotograficzny.

W październiku (dokładny termin będzie podany dodatkowo) dla 
mieszkańców naszej gminy i powiatu warszawskiego zachodniego będzie 
zorganizowane spotkanie twórcze z Jackiem Pałkiewiczem, członkiem 
Stowarzyszenia Kuźnia Przyjaźni. Spotkanie odbędzie się w Gimnazjum 
Gminnym w Koczargach Starych.

Autorka wywiadu z Jackiem Pałkiewiczem
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W niedzielę 28 sierpnia zorgani-
zowano największą imprezę spor-
tową w historii naszego powia-
tu – był to I Półmaraton Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego im. 
Janusza Kusocińskiego. Jego organiza-
cja była wspólnym przedsięwzięciem 
powiatu oraz gmin: Błonie, Ożarów 
Mazowiecki, Leszno i Stare Babice.

Na	 linii	 startowej	 półmaratonu	 stawi-
ło	się	ponad	300	biegaczy.	Start	odbył	się	
w	Błoniu	na	ulicy	 Lesznowskiej	w	pobliżu	
Ludowego	 Klubu	 Sportowego	 „OLYMP”.	
Uczestników	biegu	powitali	przedstawicie-
le	władz	samorządowych	zaangażowanych	
w	to	przedsięwzięcie.	Obecny	był	także	po-
mysłodawca	tej	imprezy,	miłośnik	biegania	
Dariusz	Ciećwierz.
Znak	 do	 rozpoczęcia	 rywalizacji	 na	

trasie	 dał	 znakomity	 i	 zasłużony	 trener,	
wychowawca	 wielu	 lekkoatletycznych	
Mistrzów	Polski,	Prezes	Klubu	LKS	„OLYMP”	
–	 Zygmunt	 Karlicki.	 Punktualnie	 o	 godz.	
10.00	 zawodnicy	 ruszyli	 na	 trasę,	 która	
miała	 długość	 21.097	 km,	 meta	 znajdo-
wała	się	w	Borzęcinie	Dużym	przy	ul.	Jana	
III	 Sobieskiego	 na	 terenie	 Strefy	 Rekreacji	
Dziecięcej.
Większość	 zawodników,	 która	 wystar-

towała	w	biegu,	 przyjechała	 z	Warszawy,	
byli	również	sportowcy	z	naszego	powiatu:	
z	Błonia,	Ożarowa	Mazowieckiego,	Starych	

Babic	i	Łomianek.	Nie	brakowało	także	za-
wodników	 z	 innych	 stron	 Polski,	 m.in.	 z	
Gdańska,	Gliwic,	 Łodzi,	Olsztyna,	 przybyli	
również	zawodnicy	z	Ukrainy.
Jak	 podkreślali	 sportowcy	 –	 wystarto-

wali	w	półmaratonie	nie	po	rekordy,	ale	dla	
przyjemności	wspólnego	biegania.	Na	tra-
sie	panowała	wspaniała	atmosfera,	niektó-
rzy	zwalniali,	aby	pomóc	zawodnikom,	któ-
rzy	pierwszy	raz	zdecydowali	się	na	udział	
w	 tak	 długim	 dystansie.	 Dla	 wielu	 rekor-
dem	było	przebiegnięcie	całej	trasy.
Jako	 pierwszy	 linię	 mety	 przekro-

czył	 Sergiy	 Okseniuk	 –	 reprezentant	
Ukrainy	 z	 czasem	 01:11:12,	 jako	 dru-
gi	Artur	Urban	z	klubu	„Yuco	Run	Team”	
–	 Siedlce	 i	 jako	 trzeci	 Michał	 Lisiewicz		

z	„AZS	AWF”	Warszawa.	Wśród	pań	wygra-
ła	również	reprezentantka	Ukrainy	Natalia	
Yakimowich	 z	 czasem	 01:25:47.	 Kolejną	
zawodniczką	 była	 Agnieszka	 Kobierska		
z	Gliwic,	a	trzecia	na	mecie	zameldowała	
się	Ewa	Stupkiewicz	z	Warszawy.	Do	mety	
dobiegło	319	zawodników.
Po	 zakończeniu	biegu	 zawodnicy	mo-

gli	 skorzystać	 z	 pomocy	 fizjoterapeutów	
działających	w	 Strefie	 Rekreacji	 Dziecięcej	
i	wzmocnić	się	posiłkami	przygotowanymi	
przez	organizatorów.	
Po	 krótkim	 odpoczynku	 nastąpił	 mo-

ment	 dekoracji	 zwycięzców	 biegu	 wśród	
mężczyzn	 i	 kobiet,	 a	 także	w	 poszczegól-
nych	kategoriach	wiekowych.	Najstarszy	za-
wodnik	ukończył	75	lat,	a	najmłodszy	18.
Puchary	 i	 nagrody	 wręczali:	 Starosta	

Jan	Żychliński,	Wicestarosta	Paweł	Białecki,	
Burmistrz	 Błonia	 Zenon	 Reszka,	 Wójt	
Gminy	Leszno	Andrzej	Cieślak,	Wójt	Gminy	
Stare	Babice	Krzysztof	Turek	oraz	Zastępca	
Burmistrza	 Ożarowa	 Mazowieckiego	
Waldemar	 Roszkiewicz	 i	 Zastępca	 Wójta	
Gminy	Stare	Babice	Marcin	Zając.	To	wła-
śnie	dzięki	wsparciu	 i	przychylności	władz	
samorządowych	 udało	 się	 z	 sukcesem	
zorganizować	 imprezę	 na	 tak	 dużą	 ska-
lę.	 Podziękowania	 składamy	 Radosławowi	
Karpińskiemu	 –	 koordynatorowi	 spor-
tu	 ze	 Starostwa	 Powiatu	 Warszawskiego	
Zachodniego	 i	 Marcinowi	 Palczakowi		
z	Urzędu	Gminy	w	Starych	Babicach,	wo-
lontariuszkom:	 Malwinie	 Fabianowicz	 i	
Kindze	Charchule,	a	także	wszystkim	służ-
bom,	 które	 brały	 czynny	 udział	 w	 zabez-
pieczaniu	 trasy	 biegu:	 policjantom,	 stra-
żom	miejskim	i	gminnym,	służbie	medycz-
nej	oraz	strażakom	z	Komendy	Powiatowej	

Pamięci Janusza Kusocińskiego
Zorganizowano pierwszy półmaraton w naszym powiecie

Na mecie w Borzęcinie Dużym przedstawiciele 
samorządów witali maratończyków

Medal projektu Tomasza Fabianowicza wykonano 
specjalnie dla sportowców startujący w półmaratonie.
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W półmaratonie wystartowali rów-
nież mieszkańcy babickiej gminy. Na 
mecie w Strefie Rekreacji Dziecięcej  
spotkaliśmy: Krzysztofa Jaskółę 
ze Starych Babic, Bogusława 
Pawłowskiego z Bliznego, Witolda 
Dudzińskiego, Ewelinę Świątek  
i Rafała Gąsińskiego z Borzęcina  
Dużego (na	zdjęciu	poniżej).

Nasi	 zawodnicy	 mają	 już	 duże	 do-
świadczenie	w	bieganiu	długich	dystan-
sów.	 Pan	 Bogdan	 przebiegł	 40	marato-
nów,	 Pan	Witek	 co	 najmniej	 10,	w	 tym	
jeden	ultramaraton,	tzw.	„Bieg	rzeźnika”,	
który	zorganizowano	w	Bieszczadach	na	
dystansie	80	km.	Z	kolei	Pan	Krzysztof	od	
lat	z	powodzeniem	biega	w	maratonach	
warszawskich,	a	Pani	Ewelina	w	różnych	
zawodach	startuje	od	roku.	Wszyscy	pod-
kreślają	radość,	jaką	daje	im	wspólne	bie-
ganie,	i	wspaniałą	atmosferę	na	trasie.
Co	 poradziliby	 tym,	 którzy	 chcą	 za-

cząć	biegać	na	dłuższych	dystansach?
–	 Trzeba	 zacząć	 od	 krótszych	 od-

cinków.	 Każdy	 przeważnie	 stara	 sie	 od	
razu	 przebiec	 5	 czy	 10	 km,	 a	 to	 błąd.	
Biegnijmy	tyle,	na	ile	się	czujemy,	później	

trochę	podejdźmy	i	znowu	podbiegnijmy.	
Zobaczymy,	że	w	krótkim	czasie	będzie-
my	mogli	biegać	coraz	dalej,	np.	po	mie-
siącu,	trenując	2-3	razy	w	tygodniu,	bez	
wielkiego	trudu	przebiegniemy	5	km.	Do	
biegania	 trzeba	stopniowo	przyzwyczaić	
cały	układ	kostny	i	stawowy.	Nie	porywaj-
my	się	od	razu	na	długie	trasy.
Zawodnicy	 podkreślali,	 że	 warto	 za-

chęcać	młodzież	do	tej	dyscypliny	sportu.	
Przydałyby	 się	 także	 biegi	 na	 krótsze	 dy-

stanse,	bo	wiele	osób	nie	jest	 jeszcze	tak	
wytrenowanych,	 aby	 podołać	 półmara-
tonom.	Można	 spróbować	 swoich	 sił	 18	
września	na	Bemowie,	gdzie	organizowa-
ny	jest	bieg	(5	km)	na	osiedlu	„Przyjaźń”.	
Wytrwalsi	 przygotowują	 się	 już	 do	 bie-
gów	 na	 kilku	 dystansach,	 w	 tym	 –	 100	
km,	 które	 na	 początku	 października	 zo-
staną	 zorganizowane	 na	 terenie	 Puszczy	
Kampinoskiej.	 Biegajmy	 razem	 dla	 zdro-
wia,	dla	przyjemności	i	dla	urody!					MŁ.

Nasi także pobiegli

w	Błoniu	 i	 z	ochotniczych	 jednostek	z	 te-
renu	powiatu	oraz	wszystkim	wolontariu-
szom,	którzy	włączyli	się	w	pomoc	przy	or-
ganizacji	i	obsłudze	imprezy.	
Uczestnicy	 biegu	 odjechali	 zadowo-

leni,	 każdy	 otrzymał	 pamiątkowy	medal	
z	 wizerunkiem	 Janusza	 Kusocińskiego.	
Dziękowali	za	zorganizowanie	sportowej	
imprezy.	Dopisała	pogoda,	a	lekkoatlety-
ka	 jako	 królowa	 sportu	 jeszcze	 raz	udo-
wodniła,	 że	 potrafi	wspaniale	 łączyć	 lu-
dzi.	 Mamy	 nadzieję,	 że	 półmaraton	 już	
na	 stałe	 wpisze	 się	 w	 kalendarz	 imprez	
sportowych	 Mazowsza,	 a	 nasz	 powiat	

będzie	 mógł	 corocznie	 gościć	
maratończyków.
Warte	podkreślenia	jest	to,	że	

organizacja	 półmaratonu	wyma-
gała	współdziałania	wielu	samo-
rządów.	 Udana	 impreza	 jest	 ich	
wspólnym	 dziełem	 integrującym	
mieszkańców	 powiatu	 wokół	
szlachetnej	 sportowej	 rywaliza-
cji,	 której	 patronem	 jest	 olimpij-
czyk	 i	 patriota	 Janusz	Kusociński	
(dawny	 mieszkaniec	 Ożarowa	
Mazowieckiego).

IK., MŁ.

Fizykoterapeuci z Centrum Medycznego „Sorno” masowali po 
biegu lekkoatletów

Półmaraton ukończyło co najmniej 5 biegaczy z babickiej gminy. Wszyscy otrzymali medale z wizerun-
kiem Janusza Kusocińskiego
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Wójt Gminy Stare Babice 
wynajmie lokal użytkowy 

na okres 3 lat
z przeznaczeniem na bufet 

w oparciu o catering
Lokal	użytkowy	o	powierzchni	43	m2	znajduje	się	w	bu-
dynku	komunalnym	usytuowanym	na	działce	nr	ew.	
641/1	przy	ul.	Rynek	21	w	Starych	Babicach.

Stawka czynszu najmu netto: 15,00 zł/m2 + opłaty bieżące
Informacje	odnośnie	do	najmu	można	uzyskać	w	Refera-
cie	Gospodarki	Komunalnej	Urzędu	Gminy	Stare	Babice	
(pok.	nr	2)	lub	pod	nr	tel.:	(22)	722-95-35.

WÓJT GMINY STARE BABICE

działając	 na	podstawie	 art.	 28	ust.	 2,	 art.	 37	ust.	 1	 i	 4	
ustawy	 z	 dnia	 21	 sierpnia	 1997	 r.	 o	 gospodarce	 nierucho-
mościami	(tekst	jednolity	Dz.	U.	z	2010	r.	Nr	102,	poz.	651)	
oraz	§	6	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września		
2004	r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetar-
gów	oraz	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(Dz.	U.	z	2004	r.	
Nr	207,	poz.	2108)

OGŁASZA 
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na najem nieruchomości niezabudowanej położonej 
we wsi Babice Nowe, stanowiącej działkę nr ew. 60/2 o 
pow. 0,1600 ha na okres 5 lat.

Czynsz	minimalny	najmu	netto	3300	zł	+	podatek	VAT	w	
stosunku	miesięcznym.
Wadium:	500,00	zł

Przetarg odbędzie się 28.09.2011 r. o godz. 10.00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice.

Nieruchomość	przeznaczona	jest	pod	usługi	bez	możliwo-
ści	wznoszenia	obiektów	trwale	związanych	z	gruntem.
Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	będzie	wpłacenie	

wadium	najpóźniej	do	dnia	24.09.2011	 r.	na	konto	Urzędu	
Gminy:	

SBO W-wa Oddz. Stare Babice 
65 8015 0004 3000 1124 3030 0009.

Wadium	zostanie	zaliczone	na	poczet	czynszu	w	przypad-
ku	wygrania	przetargu.	Wadium	ulega	przepadkowi	w	razie	
uchylenia	się	od	zawarcia	umowy	przez	uczestnika,	który	wy-
grał	przetarg.

Dodatkowe	informacje	można	uzyskać	w	Referacie	Geode-
zji	i	Gospodarki	Nieruchomościami	Urzędu	Gminy	Stare	Babice	
lub	pod	nr	tel:	(22)	722-91-39.

Ogłoszenie
o II przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd	 Powiatu	 Warszawskiego	 Zachodniego	 ogłasza	 II	
przetarg	ustny	nieograniczony	na	sprzedaż	nieruchomości	sta-
nowiącej	własność	Powiatu	Warszawskiego	Zachodniego,	poło-
żonej	w	gminie	Izabelin,	obrębie	Izabelin,	przy	ul.	Prądzyńskie-
go,	oznaczonej	jako	działka	ewidencyjna	nr	282,	o	powierzchni	
1800	m2,	dla	 której	prowadzona	 jest	przez	VI	Wydział	Ksiąg	
Wieczystych	Sądu	Rejonowego	dla	Warszawy-Mokotowa	księ-
ga	wieczysta	nr	WA1M/00438676/2.
Rodzaj	użytków	–	Lasy,	oznaczenie	użytków	LsV.

Działka	znajduje	się	na	terenie	oznaczonym	w	miejscowym	
planie	zagospodarowania	przestrzennego	gminy	Izabelin	sym-
bolem	planistycznym	MNZ	–	określonym	jako	teren	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej	na	działkach	leśnych.	Działka	ta	
uzyskała	zgodę	Wydziału	Rolnictwa	Urzędu	Miasta	Stołecznego	
Warszawy	z	dnia	25	maja	1990	roku	l.dz.	RLŻ.V.7013/I/141/90	
na	 zmianę	 przeznaczenia	 gruntów	 leśnych	 na	 cele	 nieleśne,	
przy	czym	maksymalna	powierzchnia	podlegająca	wyłączeniu	
nie	może	przekraczać	400	m2.
Nieruchomość	nie	 jest	obciążona	prawami	osób	 trzecich,	

w	tym	hipoteką,	jak	również	nie	jest	przedmiotem	żadnych	zo-
bowiązań.

I	przetarg	na	zbycie	tej	nieruchomości,	zakończony	z	wynikiem	
negatywnym,	przeprowadzony	został	28	czerwca	2011	roku.

Cena wywoławcza – 1.488.000 zł brutto (cena zawiera 
podatek od towarów i usług)
Minimalna kwota postąpienia – 14.880 zł
Wadium – 74.400 zł

Przetarg	 odbędzie	 się	 dnia	 7	 października	 2011	 roku,		
o	 godzinie	 10.00,	 w	 siedzibie	 Starostwa	 Powiatu	Warszaw-
skiego	Zachodniego	w	Ożarowie	Mazowieckim,	ul.	Poznańska	
129/133,	sala	nr	105,	I	piętro,	główny	budynek	Starostwa.
Wadium	należy	wpłacać	w	gotówce	w	kasie	Starostwa	Po-

wiatu	Warszawskiego	Zachodniego	w	Ożarowie	Mazowieckim,	
ul.	Poznańska	129/133,	 lub	na	 rachunek	bankowy	Starostwa	
Powiatu	Warszawskiego	Zachodniego:

Warszawski Bank Spółdzielczy
Oddział w Starych Babicach

26 8015 0004 0037 9106 2030 0005
w	terminie	do	dnia	3	października	2011	r.	(w	przypadku	płat-
ności	na	rachunek	bankowy	oznacza	to	datę	wpływu	na	ra-
chunek	bankowy).

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowo-
dem przelewu lub wpłaty oraz z dowodem osobistym.

Zarząd	 Powiatu	 Warszawskiego	 Zachodniego	 zawiadomi	
uczestnika	przetargu,	który	przetarg	wygrał,	o	miejscu	i	termi-
nie	zawarcia	umowy	sprzedaży	nieruchomości,	w	ciągu	21	dni	
od	dnia	rozstrzygnięcia	przetargu.

Jeżeli	osoba,	o	której	mowa	wyżej,	nie	stawi	się	bez	uspra-
wiedliwienia	w	miejscu	i	terminie	podanym	w	zawiadomieniu,	
Zarząd	Powiatu	Warszawskiego	Zachodniego	może	odstąpić	od	
zawarcia	umowy,	a	wpłacone	wadium	nie	podlega	zwrotowi.
Szczegółowe	 informacje	można	 uzyskać	w	Wydziale	Go-

spodarki	Mieniem	Starostwa	Powiatu	Warszawskiego	Zachod-
niego	w	Ożarowie	Mazowieckim,	ul.	Poznańska	129/133,	pok.	
nr	8,	103	i	110	(budynek	służby	geodezyjnej),	tel.	kom.	796-
861-692,	tel.	22	733-73-61,	22	733-73-46,	22	733-73-45.
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Wakacje z tenisem zakończone!
Klub „KampinoSport”, działający od kilku lat w 

Starych Babicach przy ul. Izabelińskiej, zorganizo-
wał podczas minionych wakacji dla dzieci i mło-
dzieży ciekawe zajęcia sportowe i naukę gry w te-
nisa ziemnego. 

Zapowiadaliśmy	ten	pomysł	w	naszym	wydaniu	majowym	
(nr	175)	i	cieszymy	się,	że	z	tej	oferty	skorzystało	aż	128	dzie-
ci,	które	uczyły	się	gry	w	tenisa	pod	okiem	wykwalifikowanych	
trenerów.	Dzieci	podzielono	na	dwie	grupy	wiekowe:	„Skrzaty”	
lat	 4-8	 i	 „Kadeci”	 lat	 9-16.	 Dla	 każdej	 zorganizowano	 zaję-
cia	 ogólnorozwojowe	 i	 naukę	 techniki	 tenisowej.	 Na	 zakoń-
czenie	zajęć	odbył	się	dla	wszystkich	turniej	tenisowy.	Nie	za-
brakło	sportowych	emocji,	zakończonych	sukcesami.	Puchary	i	
dyplomy	wręczał	zawodnikom	Zastępca	Wójta	Gminy	Marcin	
Zając.	Dzieci	otrzymały	także	nagrody,	które	przygotował	Dział	
Promocji	Gminy	Stare	Babice.
–	Zajęcia	zorganizowane	przez	nas	cieszyły	się	dużym	zainte-

resowaniem	–	mówią	szefowie	Klubu	KampinoSport.	Większość	
dzieci	po	raz	pierwszy	zetknęła	się	z	tenisem	i	nie	potrafiła	na-
wet	prawidłowo	trzymać	rakiety,	dziś	już	rozegrały	miedzy	sobą	
turniej	 i	widać,	że	sportowa	rywalizacja	daje	 im	dużo	radości.	
Mamy	nadzieję,	że	zainteresowaliśmy	dzieci	tą	piękną	dyscypli-
ną	 sportu.	 Co	 roku	 podczas	wakacji	 postaramy	 się	 przygoto-
wać	coś	dla	nich.	W	tenisa	warto	 jednak	grać	przez	cały	 rok.	
Chętnych	serdecznie	zapraszamy	do	szkółek	tenisowych.

W	 imieniu	 wszystkich	 dzie-
ci,	 które	 brały	 udział	 w	 zaję-
ciach,	 i	 ich	 rodziców,	 serdecz-
nie	 dziękujemy	 Szefom	 Klubu	
KampinoSport	 za	 tę	 piękną	 ini-
cjatywę.
A	oto	 zwycięzcy	wakacyjne-

go	turnieju	tenisowego.	W	gru-
pie	„Skrzatów”:	1.	miejsce	zajął	
Michał	Dzideczek,	2.	Dominik	Kowczur,	3.	Kuba	Dobrzyński.	W	
grupie	„Kadetów”:	1.	Aleksander	Horoś,	2.	Maciej	Marszałek,	
3.	Iza	Miętus.	Gratulujemy!

Tu otrzymasz pomoc prawną i psychologiczną:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

– spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-19.00.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla osób i rodzin z przemocą domową zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tym problemem 

w poniedziałki w godz. 17.00-19.00 oraz w czwartki w godz. 17.00-19.00.

Grupa „Rodzina bez przemocy” spotyka się w każdą sobotę w godz. 16.00-19.00. 
Telefon do osoby prowadzącej grupę czynny całą dobę 0-605-921-579. 

Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu i w godzinach zajęć grupy: (22) 722-04-93.

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnień 
zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby mające problem alkoholowy we własnej rodzinie, 

Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 16.00-18.00, w soboty w godz. 13.00-15.00.

Telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu (22) 722-04-93.
Wszystkie wymienione organizacje znajdują się w Starych Babicach, w nowym budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 21



Komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice ogłasza 
drugi nabór na wolne stanowisko pracy Strażnik Straży Gminnej 

 
Do głównych zadań Strażnika Straży Gminnej będzie należało: wykonywanie zadań w zakresie ochrony i porządku publicznego na terenie Gminy 
Stare Babice wynikające z art. 11 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.) oraz w wy-
danych na jej podstawie rozporządzeniach wykonawczych, a także aktach prawa miejscowego. 
 
Wymagania konieczne (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) /Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.): obywatel-
stwo polskie, korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie co najmniej średnie, ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych (miejskich), 
nienaganna opinia, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, · niekaralność sądowa, uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy 
kobiet), ukończone 21 lat.
  
Wymagania pożądane: wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek: prawo, administracja, pedagogika, resocjalizacja, posiadanie co naj-
mniej dwuletniego stażu pracy w jednostce o podobnym charakterze, prawo jazdy kat. B, znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o strażach 
gminnych (miejskich), a także w wydanych na jej podstawie rozporządzeniach wykonawczych oraz aktach prawa miejscowego, odbyta służba wojskowa, 
znajomość topografii gminy Stare Babice, dyspozycyjność, punktualność, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność 
na stres, umiejętność pracy w zespole.
 
Etapy naboru: 
Etap I – składanie dokumentów przez kandydatów na stanowisko pracy, analiza złożonych dokumentów, ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają 
wymagania formalne.
Etap II – weryfikacja końcowa kandydatów na wolne stanowisko, polegająca na:
1. przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem,
2. poddaniu się badaniom lekarskim (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (Curriculum Vitae), kopia dowodu osobistego (potwierdze-
nie obywatelstwa i danych osobowych), kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów 
o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), oświadczenie kandydata o ko-
rzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o niekaralności, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, ko-
pia książeczki wojskowej stron z wpisami, inne dokumenty np.: referencje potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, opinie.
 
Uwaga: Wymagane dokumenty aplikacyjne – szczegółowe CV (z uwzględnieniem dodatkowego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekruta-
cji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pra-
cownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)”
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów w terminie do 23 września 2011 r. do Urzędu Gminy Stare Babice do Sekretaria-
tu pok. 18) lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na Strażnika 
Straży Gminnej” (decyduje data wpływu)
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu powyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni 
na rozmowę kwalifikacyjną.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.babice-sta-
re.waw.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy i siedzibie Straży Gminnej.
  

 Tomasz Adamczyk
Komendant Straży Gminnej                                                                                                           

Stare	Babice	,	dnia	02.09.2011	r.

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące wła-
sność gminy zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu oraz najmu na okres 8 miesięcy w drodze 
bezprzetargowej, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Nieruchomości	przeznaczone	do	sprzedaży

Opis	i	położenie Oznaczenie
KW

Oznaczenie
działki	
wg	ewidencji	
gruntów

Powierzch-
nia	działki	
w	m.	kw.

Wartość	
nieruchomości

Przeznaczenie	w	pla-
nie	zagospodarowania	
przestrzennego.

1)Klaudyn	–	działka	niezabudowana
2)	Klaudyn	–	działki	niezabudowane

WA1P/00060541/9
WA1P/00055286/5

843/36
841/3
841/5
841/6
842/5

5343
1106
1305
1305
6913

1.325.000	zł
197.000
237.000
237.000
1.440.000

Zabudowa	usługowa
Zabudowa	usługowa
Zabudowa	usługowa
Zabudowa	usługowa
Zabudowa	usługowa

Nieruchomość	przeznaczona	do	najmu

Opis	i	położenie Oznaczenie
KW

Oznaczenie
działki	
wg	ewidencji	
gruntów

Powierzch-
nia	działki	
w	m.	kw.

Wartość	
nieruchomości

Przeznaczenie	w	pla-
nie	zagospodarowania	
przestrzennego.

Klaudyn 60541 cz.	działki	
844/20

2000 2000	zł	netto Przemysł,	usługi,	
handel
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S P R Z Ę T U   B U D O W L A N E G O
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05-092 Łomianki, ul. Wiślana 9 www.climax.waw.pl
751 47 27

pon.-pt. 800-1800

sob. 800-1400

751 41 00

W Y N A J E M

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2011

Dodatek do „Gazety 
Babickiej” wykonany 

wyłącznie ze środków 
pozabudżetowych. 

Nakład 6 tys. egz. 
Bezpośrednia dystrybucja 

do domów.

Kontakt: 604 881 527

„Minex”
Opał ekologiczny • Drewno kominkowe

Brykiet trocinowy • Pellet granulat
Eko groszek • Koks Węgiel

Skup złomu stalowego
Wyroby betonowe 

Ogrodzenia stalowe – panelowe, siatka
Stare Babice ul. Ogrodnicza 2

tel./fax (022) 722-90-31, 0600-285-898

GEOBAKS
Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
e-mail: geobaks@poczta.onet.pl
tel. 722-97-25, 500-057-275

Wykonujemy usługi z zakresu:
GEODEZJI (mapy, podziały, inwentaryzacje, kartoteki)

BUDOWNICTWA (adaptacje, nadzory, świadectwa energetyczne)
NIERUCHOMOŚCI (pośrednictwo kupno – sprzedaż)

ZAPRASZAMY, CENY KONKURENCYJNE!

SZKLENIE U KLIENTA • pełny zakres usług • lustra • 

KONKURENCYJNE CENY!   tel.: 602-285-338

Kupię bezpośrednio działkę o powierzchni ok. 3 tys. m2  w gminie Stare 
Babice – pierwsza, druga linia zabudowy przy ulicy Warszawskiej; 

na odcinku Warszawska – rondo Stare Babice.
kontakt:  602 124 259



USŁUGI GEODEZYJNE 
ZalewskiGeo

 tel. 22 243 22 65, kom. 602 555 073
ul. Rynek 11 lok. 4 (nad pocztą)

05-082 Stare Babice

WIKBUD 
– Usługi 

Budowlane
• Remonty 
•  Budowa domów 

pod klucz
• Kosztorysy 
• Nadzory 
• Wyceny

Latchorzew ul. Hubala 
Dobrzańskiego 113

Tel. 601-32-77-71

Kilkutygodniowe 

kotki 

czekają na nowych 

właścicieli

Zapraszamy do Lecznicy 
Weterynaryjnej 

w Latchorzewie, 
ul. Warszawska 236, 

Tel. (22) 796-02-00

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI

ZIELONKI PARCELE, ul. Wieruchowska 87

Tel. 608 377 411

www.przedszkolak.waw.pl

Zapraszamy dzieci od 1,5 roku. 

Dla 2,5- latków organizujemy bezpłatne zajęcia otwarte

BIURO RACHUNKOWE 
„PRZYJAZNA KSIĘGOWOŚĆ"
ul. Poziomkowa 10, Hornówek/Izabelin

Tel. 531-530-031
• KSIĘGOWOŚĆ • PODATKI • KADRY • PŁACE

www.przyjaznaksiegowosc.pl
PIERWSZE DWA MIESIĄCE RABAT 50%

Rozliczamy VAT za materiały budowlane



Zapraszamy codziennie: 
pn.-so.: 11:00- 21:00, w niedziele: 12:00-20:00

P.H.U. „DERFOL” 
Autoryzowany dealer pilarek i kosiarek

zaprasza do salonu w Koczargach Nowych
ul. Warszawska 439  czynne: 9:00-17:00

tel. 22 357-94-54, fax. 22 357-94-55
e-mail: derfol@derfol.pl

Sprzedaż kosiarek, przeglądy, serwis
Serdecznie zapraszamy!

Nasze specjalności:

Diagnostyka i leczenie chorób 
naczyniowych:
• Laserowe operacje żylaków
• Skleroterapia
• Klasyczne zabiegi usuwania żylaków

Dermatologia lecznicza i kosmetyczna:
• laserowe zamykanie naczynek i usuwanie przebarwień,
• likwidacja przebarwień,
• rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dłoni,
• zabiegi Retises CT,
• kosmeceutyki, peelingi.

Szeroki zakres badań USG-Doppler

Specjalne pakiety promocyjne na zabiegi dermatologii 
estetycznej

Sprzedaż produktów uciskowych 
(pończochy, rajstopy, podkolanówki)

Zadzwoń: 22 721 81 05 lub 510 147 711
NZOZ Klinika w Klaudynie, 
ul. K. Kurpińskiego 15, 05-080 Klaudyn
www.klaudyn.pl; contact@klaudyn.pl

•atrakcyjne rośliny: drzewka i krzewy
•kamienie ozdobne •sprzęt ogrodniczy

•altany•fontanny
Babice Nowe, ul. Warszawska 197
Tel.: 601-540-171, 501-265- 417 

pn- so: 9:00-17:00

Oferujemy:

Centrum Ogrodnicze „Uniro” 

Wyprzedaż!
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